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Resumo 

Os edifícios antigos são um conjunto de riquezas esquecidas e perdidas existentes 

em todo o território Nacional, por isso deve haver uma preocupação com a recuperação 

destes bens imóveis. Não sendo edifícios históricos, as antigas casas florestais, as escolas 

primárias e as estações ferroviárias são elementos de uma nobre riqueza que devem ser 

aproveitados e preservados. 

Devido à importância destes imóveis surgiu a ideia de realização de um estudo 

sobre os mesmos, o qual deu origem à concretização desta dissertação. No decorrer da 

mesma foram estudados um conjunto de edifícios desse género no Concelho de 

Cabeceiras de Basto, que visou analisar o estado de conservação desses mesmos imóveis. 

Este mesmo estudo além de revelar o estado atual em que se encontram os edifícios, 

presencia e descreve as principais patologias e deficiências que neles se encontram, exibe 

também algumas das obras de intervenção a que parte deles foram sujeitos, assim como 

possíveis novos rumos que possam tomar, pois alguns dos edifícios após terem deixado 

de exercer as funções para o qual foram projetados ficaram ao abandono, porém alguns 

deles foram “resgatados” por outras entidades e passaram a desemprenhar novas funções, 

dando assim utilidade a estes imóveis.  

Um outro aspeto presente nesta dissertação consiste na preocupação com os 

edifícios estudados, que atualmente se encontram devolutos, estudando alternativas 

possíveis de utilização futura de modo a reaproveitá-los. 
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Abstract 

There are an expressive amount of old buildings in Portugal that have been 

neglected along the time. Since that they may be valuable their repairing may also be 

justified. Some public buildings such as forest houses, primary schools and railway 

stations may not be heritage, however, in general, they are very interesting buildings. 

Taking into account that some of them have been abandoned, it may be wise to find new 

purposes for them. 

This research work intends to give a contribution in this context by studying these 

type of buildings in the Cabeceiras de Basto County. The location, the characterization 

and the conservation level of these buildings are some of the technical aspects considered 

in this work. A review of the rebuilding works that have been performed in this this region 

is also highlighted. In addition, alternative purposes for them are also proposed in this 

dissertation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Introdução Base 

A vasta quantidade de imóveis construídos em épocas antecedentes, pensadas e projetadas a 

pensar no futuro, e que ainda hoje são edifícios de uma riqueza nobre, fazendo parte do nosso 

património, devem ser alvo de uma especial atenção. Sendo parte desse património as antigas 

escolas primárias, as casas florestais, estações ferroviárias entre outros edifícios com 

características análogas. 

A realização deste trabalho surge no seguimento de um outro realizado por Gonçalves et 

al [8], em que foram analisadas as características e as patologias de uma casa florestal do Parque 

Nacional da Peneda -Gerês. O despertar do interesse pelo tema levou ao intuito de realização 

desta dissertação, abrangendo um maior número de edifícios deste género implementados numa 

dada região.  

Durante a realização da mesma foi também publicado um outro artigo no âmbito do 

CREPAT [9]. 
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1.2 Objetivos  

O objetivo principal desta dissertação consiste em compreender e analisar o potencial de 

utilização de alguns edifícios tradicionais, tais como as antigas escolas primárias, as casas 

florestais e a estação ferroviária existentes no concelho de Cabeceiras de Basto. 

Neste concelho encontram-se vários edifícios que fazem parte do património edificado e que 

hoje em dia se encontram em desuso e alguns deles até mesmo devolutos. Com este trabalho de 

investigação pretende-se também identificar possíveis futuras finalidades a atribuir a parte 

destes edifícios. 

Compreender e analisar o estado de conservação, identificando as suas anomalias, passando 

pela sua identificação, os tipos de materiais utilizados e o estudo das suas características são 

parte integrante desta dissertação. 

Perante isto, e após se realizar um estudo independe para cada edifício deve-se realizar uma 

comparação entre eles de modo a capacitar-lhes uma nova utilidade. Em casos mais graves, 

deve ser feito uma análise mais aprofundada de modo a garantir a segurança e a estabilidade do 

edifício. 

Com isto, é sabido que a reabilitação de edifícios antigos é um procedimento cada vez mais 

presente na nossa sociedade, fazendo-se assim o aproveitamento de recursos existentes e dando 

uma nova vida a casos como estes. 

Por outro lado, existem edifícios em estudo que já sofreram obras de beneficiação e 

requalificação e, nestes casos, torna-se aliciante perceber que obras foram essas, se foram ou 

não adequadas e necessárias, se têm sofrido algum tipo de manutenção, o estado de conservação 

atual e qual as novas funções que desempenham. 
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1.3 Metodologia 

No enquadramento desta dissertação foi imprescindível: 

- Elaborar um resumo de toda a informação sobre o tema em análise.  

- Recolher toda a informação base dos elementos em estudo. 

- Proceder à localização do edificado.    

- Elaborar fichas de levantamento de anomalias (ver em anexo), que a quando da visita 

aos diversos edifícios seriam devidamente preenchidas acompanhadas por um levantamento 

fotográfico de modo a agrupar um maior número de informação possível. 

- Por fim analisar e selecionar de toda a informação recolhida, a mais relevante para a 

realização desta dissertação. 

 

1.4 Organização 

Esta dissertação encontra-se estruturado em oito capítulos e dividido em subcapítulos. 

No Capítulo 1, faz-se uma breve introdução ao tema em análise, descrevem-se os principais 

objetivos, a metodologia e a organização do trabalho desenvolvido. 

No Capítulo 2, efetua-se uma contextualização de alguns conceitos base necessários a ter 

conhecimento para o decorrer da dissertação. É também, resumidamente explicito, quais as 

principais origens das patologias que se podem observar nos diversos edifícios. Ainda neste 

capítulo, apresenta-se o aglomerado de edifícios que posteriormente estarão em análise, antigas 

escolas primárias, antigas casas florestais e a antiga estação ferroviária existente no concelho 

de Cabeceiras de Basto.   
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No Capítulo 3, apresenta-se o estudo realizado nas antigas escolas primárias, referenciado a 

origem dos seus projetos arquitetónicos. Enumera-se e localiza-se geograficamente cada um 

dos edifícios em estudo, analisando todas as suas principais características. Identifica-se o seu 

estado de utilização, o tipo de construção e os materiais utilizados. Ainda neste capítulo faz-se 

uma análise do estado de conservação deste edificado. Por fim são apresentadas alternativas de 

utilização para os edifícios que se encontram inutilizáveis, referindo como exemplo aqueles que 

já foram alvo de beneficiações. 

Os Capítulos 4 e 5 referem-se às antigas casas florestais e à antiga estação ferroviária, 

respetivamente. A estrutura destes capítulos é igual à do anterior. 

No Capítulo 6 apresentam-se todas as conclusões acerca de todo trabalho realizado, 

procurando fazer uma reflexão global sobre os edifícios estudados, onde são comparados todos 

os aspetos que estiveram em análise nos três capítulos anteriores, relativamente ao estado de 

utilização, ao tipo de construção, aos materiais utilizados, ao estado de conservação e às 

alternativas de utilização. Também são mencionadas algumas das diversidades encontradas no 

desenvolver deste mesmo trabalho. Por fim apontam-se algumas sugestões de trabalhos que 

futuramente se poderão desenvolver. Em seguida são apresentadas as referências bibliográficas 

que serviram de auxílio à recolha de informação necessária. 

Por fim são apresentados os anexos, onde se encontram documentos utilizados na recolha de 

informação, aquando da visita aos diversos edifícios. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

2.1 Introdução 

Os edifícios antigos e o estudo das suas características são o conteúdo principal desta 

dissertação, assim como alguns conceitos base como reabilitação, reconstrução, recuperação, 

beneficiação, conservação e manutenção, que vão sendo repetidamente mencionados, são parte 

integrante da mesma. Por tanto, deve haver um conhecimento prévio dos seus significados, 

devido a serem noções muitos semelhantes porém distintos nos seus significados mas 

interligados entre si, e que tendem a ser distorcidos. As ideias base destes conceitos foram 

extraídas de “CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS – CONCEITOS E 

DEFINIÇÕES” explícito nas referências bibliográficas [6]. 

 

2.2 Conceitos Base 

2.2.1 Reabilitação, Recuperação e Beneficiação 

Reabilitação consiste na recuperação e beneficiação dos edifícios, levando a tomar 

aptidões para as funções que desempenha atualmente, ou seja, tem como principal objetivo 

corrigir todas as anomalias presentes de modo a contribuir para um melhor desempenho dos 

seus serviços. Contudo este tipo de intervenção pode dividir-se em dois subtipos, como já 

frisado anteriormente, a recuperação e a beneficiação. A recuperação tem como principal 

objetivo referir as ações de reabilitação necessárias num determinado edifício de modo a este 

puder exercer as funções a ele destinadas. As intervenções de beneficiação tem como papel 

fundamental nomear intervenções necessárias a implementar nos edifícios de modo a aumentar 

o nível de qualidade do mesmo.  
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2.2.2 Reconstrução 

A reconstrução é um processo que assenta sobre a atribuição das características iniciais 

do edifício, este tipo de intervenção aplica-se quando o estado do edifício é bastante degradante 

obrigando, em geral, a sua reedificação de raiz. 

 

2.2.3 Conservação e Manutenção 

A conservação e a manutenção são dois conceitos varias vezes assimilados, pois assentam 

os sobre a pratica de ações com vista a preservar o estado preservação dos edifícios.  

 

2.2.4 Limpeza 

A limpeza consiste na remoção de todos os materiais que se encontram a mais no edifício, 

sejam parte degradada dele ou outros materiais nele depositados que necessitam de ser 

extraídos.  

 

2.2.5 Diagnóstico 

Processo de diagnóstico baseia-se na identificação das alterações iniciais ou predestinadas 

da construção em causa.  

 

2.2.6 Patologias/ Anomalias 

Estudo das anomalias das construções, dos seus elementos ou dos seus materiais. 
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2.2.7 Vida útil do edifício 

O período de vida útil de um edifício estende-se desde o início da sua utilização até ao 

momento que este deixa de possuir as exigências estabelecidas previamente, passando a 

necessitar de algum tipo de intervenção.  

 

2.2.8 Degradação 

Alteração gradual do estado dos materiais que consequentemente pode levar ao 

surgimento de anomalias / patologias. 
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2.3 Origem das principais anomalias 

A Figura 1 resume os fatores que mais influenciam no surgimento de anomalias em edifícios. 

 

 

Figura 1: Principais causas das anomalias. Fonte: Sousa, Inês Filipa Nunes, 2016. 

 

Na fase de conceção e projeto as anomalias podem resultar de diversos fatores como por 

exemplo resultantes de condicionantes técnicos e económicos, da recolha de informação errada, 

desconhecimento de aspetos técnicos, deficiência na execução dos trabalhos, cálculos de 

dimensionamento errados, má seleção dos materiais a utilizar, entre outros aspetos 

fundamentais que devem ser tidos em consideração.  
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Relativamente à fase de execução a má qualidade dos materiais utilizados, a mão-de-

obra não qualificada, a má interpretação do projeto, a não conformidade entre o que foi 

projetado e o executado, falta de rigor na aplicação dos materiais são algumas causas prováveis 

para que aconteçam danos nas construções. A alteração das funções para o qual foram 

destinados, a falta de manutenção, a utilização descuidada, a degradação e o envelhecimento 

dos materiais são os fatores responsáveis pelas anomalias na fase de utilização. 

No que diz respeito a causas devidas à intervenção indevida do Homem, refere-se a 

incêndios, colisões, inundações e outros fatores que resultam da intervenção indireta do ser 

humano. 

Dentro das causas naturais pode-se salientar diversas situações como sismos, movimentos 

de terras, cheias, ventos fortes ou terramotos. 
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2.4 Casos de Estudo 

Dispersos pelo concelho de Cabeceiras de Basto encontram-se alguns edifícios simbólicos 

que outrora tiveram um papel fundamental na sociedade. As antigas escolas primárias, as casas 

florestais e a estação ferroviária são parte de riqueza deste Concelho e o fundamento desta 

dissertação. A Figura 2 abaixo explicíta a porção desses edifícios, sendo na globalidade 41 

edifícios, repartidos em 28 escolas primárias, 12 casas florestais e uma estação ferroviária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Distribuição dos edifícios em estudo no concelho de Cabeceiras de Basto.

  Casas Florestais 

 Escolas Primárias 

 Estação Ferroviária 
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2.5 Considerações Finais 

Neste capítulo foram indicados os conceitos base relacionados com as temáticas da 

reabilitação, da recuperação e da beneficiação do edificado. Também foi mencionada a origem 

das principais anomalias presentes nos mesmos e identificada a localização dos edifícios de 

cariz público estudados neste trabalho de investigação. 
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                                         CAPÍTULO 3 

ANTIGAS ESCOLAS PRIMÁRIAS 
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3 ANTIGAS ESCOLAS PRIMÁRIAS 

 

3.1 Introdução 

Neste capítulo serão apresentadas as tipologias arquitetónicas mais correntes das antigas 

escolas primárias Portuguesas. Para o efeito, serão disponibilizadas as respetivas peças 

desenhadas do projeto de arquitetura. É também exibido a distribuição deste aglomerado de 

edifícios pelo concelho, assim como o seu estado de utilização. Um outro aspeto em realce é a 

análise dos edifícios, onde será referido o tipo de construção, os principais materiais utilizados 

e o estado de conservação atual dos mesmos, enumerado algumas das patologias que neles se 

podem encontrar. 

Como desfecho deste capítulo são consideradas alternativas de utilização aos edificados, 

referindo alguns exemplos para os quais já lhe foram atribuídos novos rumos, fazendo um 

apanhado geral das intervenções a que foram sujeitos. 
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3.2 Tipologias Arquitetónicas 

As antigas escolas primárias, um bem imóvel do nosso país, constituem uma referência do 

mesmo, pois estes edifícios são forma representativa da nossa riqueza em termos de património 

edificado.  

Já é sabido que existem escolas desde muito cedo, porém esses edifícios escolares não 

obedeciam a nenhum plano, ou seja, as escolas que existiam era todas elas de “formas e feitios” 

diferentes. E foi com a necessidade de criar uma uniformidade das escolas que em 1940 se 

iniciou uma nova fase de construção das escolas, designada por “Plano dos Centenários”, tendo 

a duração até 1969. Para isso, foram criados alguns projetos tipo a implementar em todo o país 

e ilhas, sendo estes da autoria de Manuel Fernandes de Sá e foram aprovados em 1944, [1].  

Perante isto e devido ao crescimento populacional tornou-se urgente criar uma rede de 

escolas com vista a satisfazer as necessidades das populações. Estas escolas começaram a ser 

pensadas e construídas de forma diferente, no qual intervinham as Câmaras Municipais, que 

seriam responsáveis pelas condições em que o respetivo funcionamento das mesmas poderia 

ocorrer. Isto é, a partir da entrada em vigor do Plano dos Centenários, em 1941, as Câmaras 

Municipais ficavam responsáveis pela construção das escolas, porém elas tinham um papel 

pouco significativo no processo de decisão da construção das escolas. Estas participavam pouco 

na sua construção, exceto na escolha, aquisição ou até mesmo expropriação, caso fosse 

necessário, dos terrenos, que seriam da sua inteira responsabilidade. Relativamente à escolha 

dos projetos de arquitetura, as Câmaras tinham também um papel limitado, pois estes eram 

escolhidos, dentro dos disponíveis no Plano dos Centenários, pelo Ministério da Educação. 

Contudo, a escolha dos terrenos para a construção das novas escolas tinham de cumprir 

certos requisitos impostos, como por exemplo: a orientação solar, de preferência a 

Sul/Nascente, a área e a topografia do terreno de implantação, a natureza do solo, a fácil 

acessibilidade, a proximidade a redes de abastecimento de água e de esgotos, a localização 

próxima dos locais de habitação e dos equipamentos sociais do aglomerado populacional, as 

condições para a instalação de professores e alunos e livres de vizinhanças incómodos ou 

tóxicas, como por exemplo os cemitérios ou outros estabelecimentos considerados insolares ou 

perigosos. 
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Era no Norte do país onde se previam um maior número de construção de unidades escolares 

devido ao maior crescimento populacional, mas era também nesta parte do país onde surgiam 

maiores desafios em termos construtivos. Isto é, os terrenos para a instalação das escolas 

primárias tinham, por vezes, desníveis consideráveis, caraterística dos terrenos desta região, o 

que tornava então necessário a implementação de muros de suporte de terras em alvenaria feita 

em granito, pois é um dos materiais mais abundantes nesta parte do país, e consequentemente, 

um custo adicional relativos a construção das mesmas.  

Um outro fator que foi tido em conta, neste plano em vigor, esteve relacionado com a 

vedação da área circundante das escolas, este fato pretendia melhorar a segurança dos alunos e 

utentes. 

Para a região Norte do país foram estabelecidos quatro projetos tipo, utilizando todos eles 

materiais característicos da região, assim como elementos arquitetónicos que as caracterizam, 

como por exemplo, a implementação de chaminés, pilares em alvenaria de pedra, janelas e 

portas em arco, utilizando ombreiras, padieiras e soleiras em pedra de granito, entre outros 

aspetos. 

À entrada destes edifícios, segundo o Plano dos Centenários, era previsto um hall fechado 

que serviria também como apoio à zona de trabalho, assim como a colocação na fachada 

principal de uma placa indicando a data de construção/inauguração e um mastro para a 

colocação de uma bandeira típica/representativa do local onde se localiza o edifício.  
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Os projetos tipos das escolas primárias baseavam-se na construção de escolas de tipologia 

de uma a quatro salas de aula. Esses projetos são apresentados nas Figuras 3 a 8. 

 

 A escola de uma sala simples. 

 

Na Figura 3 observa-se o projeto base das escolas com apenas uma sala de aula, contendo 

um hall de entrada e uma cobertura ampla nas traseiras do edifício que servia de recreio para os 

alunos em dias mais chuvosos, e onde se encontravam as casas de banho.  

    

a) Alçado Principal     b) Alçado Posterior 

    

  

c) Alçado Lateral Direito   d) Corte do Alçado Lateral Direito 

Figura 3: Escola primária com uma sala de aula. Alçado Principal, Posterior, Lateral Direito e respetivo 

Corte. Fonte: Pimenta, Paulo Sérgio Pereira, 2006. 
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 A escola de duas salas simples. 

Relativamente às escolas de duas salas de aula simples, pode-se afirmar que o acesso ao seu 

interior é feito pela mesma porta, logo possuem um hall de entrada comum. Nas traseiras destes 

edifícios encontra-se também uma cobertura ampla e as casas de banho comuns às duas salas. 

 

a) Alçado Principal      b) Alçado Posterior 

  

c) Alçado Lateral Direito      d) Corte do Alçado Lateral Direito 

 

e) Planta 

Figura 4: Escola primária com duas salas de aula simples. Alçado Principal, Posterior, Lateral Direito, 

respetivo Corte e Planta. Fonte: Pimenta, Paulo Sérgio Pereira, 2006. 
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 Escola de duas salas gémeas. 

No que diz respeito a escolas com duas salas de aulas gémeas, Figura 5, pode referir-se que 

estes edifícios são simétricos. Neste caso, o acesso às salas é feito por entradas diferentes, tendo 

cada sala o seu próprio hall de entrada. Contudo, e como se verifica nos outros projetos base, 

neste existe também uma cobertura na traseira, onde se localizam os wc`s comuns a qualquer 

uma das salas. 

 

a) Alçado Principal         b) Alçado Posterior 

    

c) Alçado Lateral Direito     d) Corte do Alçado Lateral Direito 

 

e) Planta 

Figura 5: Escola primária com duas salas de aula gémea. Alçado Principal, Posterior, Lateral Direito, 

respetivo corte e Planta. Fonte: Pimenta, Paulo Sérgio Pereira, 2006. 
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 Escolas de três salas. 

 

Nos projetos de escolas primárias de três salas de aula, Figura 6, o edifício da escola deixava 

de ser apenas de rés-do-chão, passando a ter um piso adjacente a esse, onde se implementava a 

treceira sala. Este tipo de projeto possuia ainda uma outra diferença, pois além da cobertura 

traseira, encontrada em todos os outros casos, neste exite também uma cobertura lateral.  

   

a) Alçado Principal    b) Alçado Posterior 

   

c) Alçado Lateral Esquerdo    d) Corte do Alçado Lateral Direito 

  

e) Planta do Piso Térreo    f)Planta do 1º Piso 

Figura 6: Escola primária de três salas de aula. Alçado Principal, Posterior, Lateral Esquerdo, respetivo 

corte, Planta do Piso Térreo e Planta do 1º Piso. Fonte: Pimenta, Paulo Sérgio Pereira, 2006. 
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 Escola de quatro salas simples. 

 

O projeto das escolas primárias de quatro salas de aula simples, Figura 7, também prevê um 

edifício de dois andares, além de possuírem a mesma entrada principal, possuem também o 

mesmo hall, e é neste que se encontra as escadas de acesso ao piso superior. 

 

a) Alçado Principal      b) Alçado Posterior 

 

c) Alçado Lateral Direito 

 

d) Planta do Piso Térreo      e) Planta do 1º Piso 

Figura 7: Escola primária de quatro salas de aula simples. Alçado Principal, Posterior, Lateral Direito, 

Planta do Piso Térreo e 1º piso. Fonte: Pimenta, Paulo Sérgio Pereira, 2006. 
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 Escolas de quatro salas gémeas. 

Relativamente aos projetos destinados a escolas de quatro salas gémeas, Figura 8, pode-se 

referir que tal como nas escolas de duas salas gémeas o edifício é simetricamente igual, tendo 

apenas a particularidade de possuir dois pisos. 

 

a) Alçado Principal      b) Alçado Posterior 

    

c) Alçado Lateral Direito     d) Corte do Alçado Lateral Direito 

 

e) Planta do Piso Térreo     f) Planta do 1º Piso 

Figura 8: Escola primária com quatro salas de aula. Alçado Principal, Posterior, Corte Lateral Direito, respetivo 

Corte, Planta do Piso Térreo e 1º piso. Fonte: Pimenta, Paulo Sérgio Pereira, 2006. 
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Com tudo isto, e com os dados fotográficos que posteriormente serão revelados pode-

se mencionar que algumas das escolas que se enquadram perfeitamente no Plano dos 

Centenários, PC, são as escolas de Abadim (ver Figura 11) constituída por uma sala simples e 

as escolas de Cavez e Sta Senhorinha- Basto, constituídas por duas salas gémeas (ver Figura 13 

e 14, respetivamente). Constatou-se que estas escolas foram construídas entre 1944 e 1969.  

Com base nos dados recolhidos durante este trabalho de investigação observou-se que 

as outras escolas foram construídas mais tarde, a partir do início da década de setenta, como 

por exemplo a escola de Busteliberne, construída em 1971, a de Petimão, construída em 1973, 

a de Alvite, construída seis anos mais tarde, entre outras. Dentro deste aglomerado de edifícios 

não foi possível aferir a data exata da construção de alguns deles. 
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3.3 As antigas escolas primárias do concelho de Cabeceiras de Basto 

As antigas escolas primárias do concelho de Cabeceiras de Basto distribuem-se pelas 

diversas freguesias deste consoante as necessidades exigidas por cada uma delas. Tal como se 

pode verificar na Figura 9 abaixo exposta, existem freguesias onde o número de escolas é muito 

superior à de outras, isto está relacionado com a quantidade de população/alunos a servir. 

Pode visualizar-se também que a freguesia da Faia não possui nenhum edifício desta 

categoria. Todavia, existia uma antiga escola que, segundo fonte de moradores abordados, se 

situava numa casa privada, que mais tarde terá sido demolida para a construção de um novo 

edificio. 

Contudo, actualmente, nesta freguesia encontra-se um centro escolar relativamente 

moderno, visto que o crescimento da população justificou a sua construção. 

 

 

 Figura 9: Número de escolas primárias por freguesia. 
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A seguinte tabela fornece as coordenadas de GPS de cada escola primária existente no 

concelho de Cabeceiras de Basto. 

Descrição Freguesia Coordenadas GPS 

Latitude Longitude 

Escola primária de Boadela Pedraça 41°30'41.03"N 7°56'48.23"W 

Escola primária de Cucana U. F. Refojos, Outeiro e 

Painzela 
41°29'55.46"N 8° 2'9.05"W 

Escola primária de Terreiros U.F. Refojos, Outeiro e 

Painzela 
41°31'40.70"N 8° 1'8.84"W 

Escola primária de Passos U.F. Alvite e Passos 41°29'12.85"N   8° 2'43.62"W 

Escola primária de Travassô Abadim  41°34'33.15"N   7°58'15.53"W 

Escola primária de Celeirô do 

Monte 

Cabeceiras de Basto 41°32'5.81"N   8° 2'39.00"W 

Escola primária de Abadim Abadim 41°32'12.76"N   7°59'30.82"W 

Escola primária de Busteliberne Cabeceiras de Basto 41°34'50.83"N   7°59'41.62"W 

Escola primária de Uz U. F. Gondiães e Vilar de 

Cunhas 
41°34'22.90"N 7°53'23.02"W 

Escola primária de Cambeses Rio Douro 41°32'37.74"N   7°57'0.06"W 

Escola primária de Toninha Rio Douro 41°34'23.02"N 7°56'9.43"W 

Escola primária de Eiró Rio Douro 41°33'0.42"N   7°58'24.00"W 

Escola primária de Gondarém Cabeceiras de Basto 41°33'10.92"N   8° 1'9.94"W 

Escola primária de Chacim U. F. de Refojos, Outeiro 

e Painzela 
41°31'24.08"N 7°57'44.49"W 

Escola primária de Arosa Cavez 41°30'56.35"N   7°52'56.22"W 

Escola primária de Cavez Cavez 41°30'6.33"N 7°54'18.08"W 

Escola primária de Petimão U.F. Alvite e Passos 41°28'43.34"N   8° 1'17.77"W 

Escola primária de Leiradas Rio Douro 41°31'35.42"N   7°56'10.80"W 

Escola primária de Painzela U. F. de Refojos, Outeiro 

e Painzela 
41°31'26.43"N   8° 0'20.30"W 

Escola primária de Sta. Senhorinha Basto 41°28'48.97"N   7°59'16.35"W 

Escola primária de Vila Nune U. F. Arco de Baúlhe e 

Vila Nune 
41°27'48.97"N 7°57'8.30"W 

Escola primária de Bucos Bucos 41°34'21.94"N   8° 2'20.89"W 

Escola primária de Alvite U.F. Alvite e Passos 41°29'58.08"N   8° 0'2.89"W 

Escola primária de Refojos U.F. de Refojos, Outeiro e 

Painzela 
  

Escola primária de S. Nicolau Cabeceiras de Basto 41°32'36.76"N   8° 1'5.36"W 

Escola primária de Outeiro U. F. de Refojos, Outeiro 

e Painzela 
41°30'56.84"N   8° 0'40.04"W 

Escola primária de Moimenta Cavez 41°31'31.11"N 7°53'12.84"W 

Escola primária de Arco de Baúlhe U. F. Arco de Baúlhe e 

Vila Nune 
41°29'20.61"N   7°57'38.13"W 

Tabela 1: Coordenadas GPS das antigas escolas primárias do concelho de Cabeceiras de Basto. 



 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO                                                              27 

 

 Potencial de utilização de edifícios tradicionais                

No total, existem vinte e oito antigas escolas primárias em estudo neste concelho. 

Destas, apenas a escola primária de Gondarém - Cabeceiras de Basto continua a funcionar como 

escola, Figura 13.a). As restantes encontram-se desativadas (encerradas / fechadas) ou cedidas 

a diferentes tipos de instituições tais como Sede de Associações Desportivas ou Sedes de Juntas 

de Freguesia. 

Importa referir, que anteriormente à construção destes edificios escolares públicos, o 

ensino lecionava-se em escolas particulares, isto é, a escola era um edifício particular. Em 

muitos casos, esses edificios serviam também de habitação para os professores que se 

deslocavam das suas terras para estes lugares muitas vezes longinquos. Neste concelho, um 

destes exemplos, onde a “escola” era um edifício particular cedido por alguém de modo a 

possibilitar a existência de um lugar onde se pudesse lecionar, situava-se no lugar da Uz - Vilar 

de Cunhas, Figura 12.a). Mais tarde, quando estes edifícios deixaram de desempenhar a função, 

passaram a ser habitação unifamiliar novamente. 
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No sentido de complementar esta informação, o Gráfico 1 que se sucede dá a informação 

sobre o número de edifícios de antigas escolas primárias existentes em cada freguesia do 

concelho em estudo, referenciando os edifícios que ainda se encontram em função para o qual 

foram projetados (Edifícios em Funções), e tal como foi referido anteriormente, apenas um se 

encontra a desempenhar as funções de ensino, o caso de Gondarém. Os edifícios que foram 

adquiridos por novas entidades e sujeitos de intervenções de beneficiação (Edifícios em 

Funções Beneficiados) e aqueles que se encontram devolutos ou que mesmo a cargo de novas 

entidades, que não sofreram qualquer tipo de intervenção para o melhoramento do seu 

desempenho (Edifícios Devolutos e/ou Edifícios em Funções não Beneficiados). 

 

 

Gráfico 1: Número de edifícios de antigas escolas primárias por freguesia e estado de utilização. 
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Nas Figuas 10 a 12 é possivel observar as escolas primárias com uma sala de aula 

existentes neste concelho. Este tipo de escolas eram implantadas em lugares mais pequenos 

(menos povoados)  onde o número de alunos era diminuto.  

A Figura 10 mostra quatro edificios escolares compostos por apenas uma sala, 

localizadas na União de Fregesias de Refojos, Outeiro e Painzela, Pedraça e Passos  

 

a) Boadela - Pedraça      b) Cucana - Refojos 

 

c) Terreiros - Painzela     d) Passos 

Figura 10: As escolas primárias com uma sala de aula das freguesias de Pedraça (Boadela), Refojos 

(Cucana), Painzela (Terreiros) e Passos. 
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Por sua vez, nas duas freguesias vizinhas, Cabeceiras de Basto e Abadim, Figuras 11, 

existem dois edifícios de escola primária em cada uma delas compostos apenas por uma sala de 

aula. 

 

  

a) Travassô- Abadim        b) Celeirô do Monte - Cabeceiras de Basto 

 

 

c) Abadim      d) Busteliberne - Cabeceiras de Basto 

Figura 11: As escolas primárias com uma sala de aula das freguesias de Abadim (Travassô), Cabeceiras de 

Basto (Busteliberne e Celeirô do Monte). 
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Na parte Norte e Nordeste do Concelho, mais concretamente na freguesia de Rio Douro e 

na União de Freguesia de Gondiães e Vilar de Cunhas, estão presentes mais outros quatro 

edifícios da mesma tipologia, Figura 12. 

 

   

a) Uz – Vilar de Cunhas    b) Cambeses - Rio Douro 

 

  

 

 

c) Toninha - Rio Douro    d) Eiró - Rio Douro 

Figura 12: As escolas primárias com uma sala de aula das freguesias de Vilar de Cunhas (Uz) e Rio Douro 

(Cambeses, Toninha e Eiró). 
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Seguidamente, na Figura 13 pode-se observar as escolas primárias constituídas por duas 

salas de aula. 

 

 

a) Gondarém - Cabeceiras de Basto       b) Chacim 

 

c) Arosa - Cavez      d) Cavez 

Figura 13: As escolas primárias com duas salas de aula das freguesias de Cabeceiras de Basto (Gondarém), 

Chacim, Caves (Arosa), Cavez. 
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A Figura 14 mostra mais edifícios de escolas primárias de duas salas de aula e que são as 

escolas de Petimão, Painzela, Sta Senhorinha e Leiradas. Esta última possui a particularidade 

de inicialmente possuir apenas um único piso e, mais tarde, ter sido construído um outro piso 

sobrejacente a este, consequência do crescimento populacional que assim obrigou a uma 

ampliação da escola. 

 

 

a) Petimão      b) Leiradas - Rio Douro 

 

c) Painzela       d) Sta. Senhorinha - Basto 

Figura 14: As escolas primárias de duas salas de aula das freguesias de Petimão, Rio Douro (Leiradas), 

Painzela e Basto (Sta. Senhorinha). 
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Apresentam-se seguidamente os edifícios de escolas primárias de três salas de aula, Figura 

15. Neste caso, apenas foram identificados quatro casos e que são referentes às freguesias de 

Vila Nune, Bucos, Alvite e Refojos. 

 

 

a) Vila Nune       b) Bucos 

 

c) Alvite 

        d) Refojos 

Figura 15: As escolas primárias de três salas de aula das freguesias de Vila Nune, Bucos, Alvite e Refojos. 
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Por último, expõe-se na Figura 16, os edifícios de escolas primárias que possuem no mínimo 

quatro salas de aula. Tal como foi referido, estes edifícios são compostos por dois pisos e 

localizam-se em zonas do concelho onde o aglomerado populacional, na altura da construção, 

era mais acentuado. 

 

  

a) S. Nicolau - Cabeceiras de Basto   b) Outeiro 

 

c) Moimenta - Cavez     d) Arco de Baúlhe 

Figura 16: As escolas primárias com quatro ou mais salas de aula das freguesias de Cabeceiras de Basto, 

Outeiro, Moimenta e Arco de Baúlhe. 
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Tal como já foi referido, grande parte destes edifícios encontram-se desativados e deixaram 

de funcionar como estabelecimento de ensino. Existem alguns que passaram a ser um espaço 

de convívio e lazer ou de sede de associações locais. É de salientar que em alguns casos os 

novos inquilinos apenas se limitaram a instalar nos edifícios sem proceder a qualquer processo 

alteração ou reabilitação, utilizando-os nas condições em que se encontravam. 

Paralelamente, também se observou que alguns desses edifícios foram intervencionados 

com o objetivo de os adequar melhor aos novos fins a que se destinam. No entanto, na maioria 

desses casos, os trabalhos executados foram de índole de reabilitação de pequena escala. Por 

exemplo, a escola primária de Busteliberne que foi sujeita a trabalhos desta natureza e que 

consistiram apenas na lavagem de paredes, no refechamento de fissuras e na realização de 

pinturas. 

Todavia, existem outros casos em que foram adotadas outras opções que levaram à 

implementação de intervenções de maior escala e tendo em conta o novo tipo de função 

atribuída ao edifício. Neste contexto, destaca-se o caso da antiga escola primária de Sta. 

Senhorinha-Basto, que se encontra num processo de transformação com o objetivo de servir 

como centro de dia, como se pode visualizar na Figura 27 e a antiga escola primária de Bucos 

que deu lugar à atual “Casa da Lã”, Figura 28. 

Em suma, pode mencionar-se que o motivo principal que culminou no encerramento destas 

antigas escolas primárias foi a ambição de concentrar todos os alunos no centro do concelho, 

construindo para o efeito um novo e único centro escolar para toda a população a servir.  

Contudo, é de referir que a existência destes edifícios continua a ser benéfica pois, relatando 

um caso acontecido em 2017, que resultou no encerramento temporário, em pleno ano letivo, 

do novo centro escolar localizado na Vila de Cabeceiras de Basto, e que obrigou a que fosse 

necessário realocar os alunos pelas diferentes “antigas escolas primárias” de modo a possibilitar 

o normal funcionamento escolar durante grande parte do ano letivo. Este episódio revela a 

grande valia que estes edifícios oferecem. 
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3.4 Análise global dos edifícios 

3.4.1 Tipo de construção e de materiais utilizados 

Tal como foi referido anteriormente, estes edifícios basearam-se num plano (PC) que 

definia as suas características base. No contexto do concelho de Cabeceiras de Basto, observou-

se que os edifícios das antigas escolas primárias também foram construídos segundo esses 

planos.  

Relativamente ao aspeto exterior destes edifícios verifica-se que, na generalidade dos 

casos, existe uma fiada inferior de alvenaria de pedra ao longo do contorno do edifício, na qual 

existem pequenas aberturas que possibilitam uma ventilação natural. Sobre esse elemento 

construtivo apoiam-se as vigas de madeira do pavimento. Este aspeto construtivo também tem 

como função impedir o contacto direto do pavimento de madeira com o solo, e de forma a 

salvaguardar uma boa durabilidade evitando, por exemplo, o apodrecimento, o ataque da 

madeira por agentes xilófagos ou humidades, como é possível observar na Figura 17 referente 

à antiga escola primária da Boadela. 

 

 

Figura 17: Aberturas na camada inferior de pedra do edifício da antiga escola primária de Boadela. 
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Outros aspetos construtivos marcantes deste tipo de edifícios são as paredes de alvenaria de 

pedra bastante espessas, o reboco de argamassa à base de cal ou cimento e com acabamento de 

pintura de cor branco, assim como, ombreiras, padieiras e soleiras em pedra. A cobertura é 

tradicionalmente revestida a telha cerâmica. 

Na época da construção destas escolas ainda não era comum a aplicação de uma caixas-de-

ar nos panos de parede. Este facto poderá justificar a expressiva espessura das paredes de pedra 

construídas como forma de dotar estes edifícios a um melhor desempenho térmico-acústico. 

Este aspeto construtivo é fácil de observar tendo em conta a espessura das ombreiras das portas 

ou janelas, como é possível constatar na Figura 18 relativa à antiga escola primária de Cavez. 

 

 

Figura 18: Elevada espessura das paredes exteriores. Edifício: Escola primária de Cavez. 
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Em termos de caixilharia, estas eram essencialmente de madeira, Figura 25. No entanto, no 

conjunto dos edifícios estudados foi encontrado um caso em que a caixilharia foi substituída 

para alumínio, que é referente à antiga escola primária de Leiradas, Figura 19.  

 

 

Figura 19: Caixilharia em alumínio. Edifício: Antiga escola primária de Leiradas. 
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Importa referir, que outro material de construção tradicionalmente aplicado é a madeira. 

Para além da aplicação da madeira na caixilharia dos vão de janela e de porta, também se 

aplicava este material com funções estruturais na construção de pavimentos, de tetos e da 

cobertura. Na Figura 20 observa-se a estrutura de suporte da cobertura de um destes edifícios. 

 

 

Figura 20: Estrutura de suporte da cobertura. Edifício: Antiga escola primária de Abadim. 
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Um outro aspeto construtivo a salientar é a presença de uma lareira na sala de aula na 

maioria dos casos. Na altura destas construções este era o sistema de aquecimento preconizado 

e utilizado, tal como se pode observar na Figura 21 referente à antiga escola de Abadim por 

exemplo. 

 

 

  Figura 21: Sistema de aquecimento preconizado neste tipo de edifícios - lareira. Edifício: Antiga 

escola primária de Abadim. 

 

Devido à localização privilegiada destes edifícios, pois localizam-se geralmente no centro 

das localidades, ou perto destes, das urbanizações a servir, o abastecimento de água e de 

eletricidade é feito, em geral, diretamente da rede pública. Atualmente, todos estes edifícios 

estão servidos de rede elétrica pública. No entanto, no passado, alguns destes edifícios não 

dispunham deste bem porque a rede pública elétrica apenas chegou alguns anos após a sua 

construção. No que diz respeito ao abastecimento de água, a maior parte dos edifícios é servida 

pela rede pública. Contudo, existem casos pontuais cujo abastecimento de água é processado 

por poço ou por nascente.  
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3.4.2 Estado de conservação 

Com o decorrer dos anos é frequente verificar alterações nos edifícios. Estas alterações 

estão relacionadas com o normal comportamento dos materiais relativas ao fator tempo, ou seja, 

com o passar do tempo é normal que os materiais envelheçam, logo, é importante realizar 

trabalhos de manutenção e de conservação para minimizar o risco deste envelhecimento. 

É frequente a existência de alguns sinais de envelhecimento nos edifícios estudados. A 

idade e o facto de terem estado em serviço há vários anos justificam este estado de conservação. 

No geral, os edifícios estudados apresentam um estado de conservação muito satisfatório 

e tal como é possível constatar através das fotografias disponibilizadas ao longo deste capítulo. 

Não parece ter havido danos severos que colocassem em risco a sua utilização. Importa referir 

que estes edifícios ainda têm uma idade inferior ao tempo de vida útil (50 anos). 

Face ao exposto, justifica-se que os casos de edifícios de escolas primárias que foram 

requisitados por outras entidades tenham sido alvo apenas de pequenos trabalhos de reabilitação 

tais como pintura de paredes, envernizamento de madeira e substituição pontual de alguns 

materiais. 

Pensa-se que este tipo de edifícios não foram alvo de processos de manutenção e de 

conservação ao longo do tempo o que justifica a existência de algumas patologias. No sentido 

de as identificar procedeu-se a um levantamento das mais marcantes durante o trabalho de 

campo. 

Em relação aos pavimentos e às coberturas de madeira as patologias mais observadas são 

as seguintes: 

a) Fissuração e consequente apodrecimento dos elementos de madeira; 

b) Corrosão dos elementos metálicos de ligação; 

c) Quebra e fissuração de telhas cerâmicas. 
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Por sua vez, no que diz respeito às paredes de alvenaria e ao restante edifício as 

patologias mais observadas são: 

a) Fissuração / fendilhação; 

b) Manchas de humidade; 

c) Queda de reboco; 

d) Degradação da pintura; 

e) Degradação das caixilharias; 

f) Aparecimento de musgos. 

 

De forma a exemplificar o estado de conservação dos edifícios das escolas primárias do 

concelho de Cabeceiras de Basto mostra-se de seguida algum deles. 

Por exemplo, na Figura 22, relativa à escola primária de Toninha, observa-se 

essencialmente uma acentuada degradação da pintura das paredes exteriores. 

 

Figura 22: Patologias observadas na antiga escola primária de Toninha - Rio Douro. 



 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO                                                              44 

 

 Potencial de utilização de edifícios tradicionais                

Por sua vez, na antiga escola primária de Celeirô do Monte, Figura 23, para além de se 

observar o mesmo tipo de dano também se verifica um acentuado empeno da cobertura. 

 

Figura 23: Patologias na antiga escola primária de Celeirô do Monte - Cabeceiras de Basto. 

Outro exemplo representativo é o referente à antiga escola primária de Travassô – 

Abadim, atual sede da associação de caça e pesca de Abadim, Figura 24, onde é visível a 

existência de musgos nas paredes exteriores. Também é visível a ausência de algumas telhas 

cerâmicas e a corrosão dos elementos metálicos (não percetível na figura).  

 

Figura 24: Patologias da antiga escola primária de Travassô - Abadim. 
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A antiga escola primária de Toninha, Figura 25, também ela atual sede de uma 

associação de caça e pesca local, é outro exemplo representativo do estado de conservação que 

este tipo de edifícios apresenta. Para além das patologias identificadas anteriormente também 

se verifica neste caso um dano acentuado dos elementos da caixilharia dos vãos de porta e de 

janela.  

 

 

Figura 25: Patologias da escola primária de Toninha- Rio Douro. 

   

Face ao exposto, é possível afirmar que este tipo de edifícios apresentam um estado de 

conservação adequado e que a solução construtiva preconizada, quer em termos de projeto quer 

em termos construtivos é adequada para a região. As patologias detetadas estão muito 

relacionadas com a presença da água e estas poderiam ter sido evitadas se tivessem sido 

tomadas medidas construtivas simples tais como por exemplo a colocação de um sistema de 

drenagem das águas pluviais. 
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3.5 Potencial de utilização  

3.5.1 Potencial / alternativas de utilização 

Tendo em conta este património construído pensa-se que será importante encontrar novas 

funções de modo a beneficiar a população e a salvaguarda-lo. 

Um exemplo de referência poderá ser o caso da escola primária de Sta. Senhorinha que, 

como já foi referido anteriormente, o respetivo edifício se encontra atualmente num processo 

de requalificação com vista a servir de instalação para um centro de dia e tal como se pode 

observar na Figura 27.  

Outros dois exemplos a referir são o da escola primária de Bucos que parte do edifício foi 

transformado na Casa da Lã de Bucos, Figura 28, e o da escola primária de Abadim que passou 

a ser sede de uma associação local, Figura 26. 

Face ao elevado número de escolas primárias desativadas existentes neste concelho, tendo 

em conta o respetivo valor patrimonial, a localização privilegiada, o bom estado de conservação 

e a versatilidade de rearranjo do espaço interior, sugere-se seguidamente algumas possíveis 

soluções de utilização: 

 Sede de associações que dinamizem atividades rurais (ver Figura 26); 

 Sede de associações de caça e pesca locais; 

 Posto de refúgio; 

 Habitação de turismo rural; 

 Habitação para famílias carenciadas; 

 Centros de dia (ver Figura 27) 

 Centro de estudo; 

 Aluguer para fins comerciais (cafés, restaurantes, lojas, etc); 

 Sede de junta de freguesia; 

 Posto médico; 

 Museu local (ver Figura 28). 
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As Figuras 26 a 28 mostram algumas alternativas de utilização que já foram adotadas para 

as escolas primárias existentes no concelho de Cabeceiras de Basto e que poderá servir de 

exemplo a implementar noutros edifícios. 

A escola primária de Abadim passou a desempenhar funções de sede de uma associação 

local, como pode ser visto na Figura 26. 

   

Figura 26: Antiga escola primária de Abadim, sede da A.R.D.C.A. 

No edifico acima apresentado apenas de procedeu a trabalhos de pintura e à colocação de 

um teto falso. 
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Um outro exemplo a seguir poderá ser o referente à antiga escola primária de Sta. 

Senhorinha - Basto, Figura 27, que se encontra em remodelação no sentido de passar a ser um 

centro de dia. 

        

Figura 27: Remodelação da escola primária de Sta. Senhorinha – Basto para albergar o centro de dia. 

Neste caso, as obras abrangeram a remodelação do espaço interior e a ampliação do edifício 

através do reaproveitamento do telheiro existente. 

A antiga escola primária da freguesia de Bucos, Figura 28, foi talvez o primeiro edifício 

deste tipo a desempenhar novas funções. Em 2005, a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto 

e a Junta de Freguesia de Bucos, decidiram criar um pequeno museu local, dando assim origem 

á Casa da Lã de Bucos. 

       

Figura 28: Antiga escola primária de Bucos, atual Casa da Lã. Fonte: Arquivos da CMCB. 
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Tal como se pode observar na Figura 28 a antiga escola primária de Bucos sofreu algumas 

ações de intervenção necessárias para a implementação da atual Casa da Lã. A substituição da 

cobertura assim como dos seus elementos constituintes, a pintura exterior e interior do edifício, 

a substituição de pavimento e de alguns elementos da caixilharia, a colocação de tetos falsos, a 

substituição de parte da rede elétrica e dispositivos de utilização foram alguns dos trabalhos 

executados nesta empreitada. 
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3.6 Considerações finais 

No referente capítulo foi indicada a distribuição de escolas, consoante as necessidades 

exigidas, por freguesia. Foi também mencionado que apenas uma da totalidade do edificado 

ainda desempenhas as funções iniciais. Não deixou de ser referido que alguns deles encontram-

se atualmente ocupados por espaços de convívio, sede de associações ou outros serviços 

idênticos, onde os atuais ocupantes deste edifício apenas se limitarem a usufruir do espaço sem 

se preocuparem com o estado de conservação do mesmo, e mesmo aqueles que procederam a 

algum tipo de intervenção passou apenas por melhoramento do aspeto visual, ocultando a 

possível “raiz dos problemas”. 

Por sua vez foram mencionados dois casos para os quais foram tomadas decisões de maior 

enfâse, a escola primária de Bucos e Sta Senhorinha. Nestes as intervenções mais aprofundadas 

lavaram á beneficiação do edifício na sua totalidade, conservando-se parte das suas 

características essenciais. Estes dois casos devem servir de exemplo para todos os outros 

edifícios que se encontram inutilizáveis, pois o seu estado atual de conservação, 

independentemente do edifício, encontra-se propício para que possíveis intervenções de 

reabilitação sejam simplificadas.  

Em suma pode-se referir que o seu estado de conservação é bastante satisfatório face à falta 

de manutenção e ao estado de “abandono” a que se encontram, o que evidencia um bom 

desempenho ao longo dos anos, não apresentando anomalias de maior gravidade. Com isto 

pode-se referir que a recuperação deste edificado não implica trabalhos de maior complexidade. 
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4 ANTIGAS CASAS FLORESTAIS 

 

4.1 Introdução 

Neste capítulo são apresentados todos os edifícios referentes às antigas casas florestais, 

existentes no concelho de Cabeceiras de Basto, distribuídas por freguesia. Estes edifícios 

perfazem um total de doze e a sua distribuição é preponderante na zona Nordeste do concelho, 

coincidente com a maior área verde do mesmo. É também fornecida a localização exata através 

das coordenadas de GPS, mencionando-se posteriormente a situação atual dos edifícios, 

devolutos, reabilitados ou habitados. 

Um outro procedimento revelado é a análise global do edificado, onde é mencionado o tipo 

de construção, os principais materiais utilizados, estado de conservação atual, as principais 

patologias neles encontrados e as intervenções a que foram sujeitos. 

Para finalizar o capítulo são propostas algumas alternativas de utilização para este 

aglomerado de edifícios, tendo em consideração aqueles que já foram submetidos a um novo 

rumo de utilização. 
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4.2 Tipologias Arquitetónicas 

 No concelho de Cabeceiras de Basto foram construídos 12 casas florestais, todas elas com 

as mesmas características arquitetónicas, ao contrário do que se passa em outros concelhos do 

país.  

Compostos apenas por um piso térreo, constituídas por sete divisões, sendo elas, uma 

cozinha, sala, um escritório, uma arrecadação, um wc e dois quartos, serviam de habitação aos 

antigos guardas florestais e suas respetivas famílias. 

Neste Concelho todas estas habitações eram de tipologia T2, contudo, caso as necessidades 

das famílias dos antigos guardas florestais assim o exigisse, podem-se encontrar, em outras 

zonas do país, edifícios de tipologia T4. 

Consequência da diversificada tipologias destes edifícios para as diversas zonas do País e 

devido á falta de informação por parte das entidades abordadas não é possível apresentar um 

projeto “tipo” referente ao edificado em estudo. Contudo, no decorrer do capítulo, são 

contextualizadas todas as suas características tipológicas e arquitetónicas. 
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4.3 As antigas casas florestais do concelho de Cabeceiras de Basto 

Estes edifícios foram construídos no seio das florestas com o objetivo de servirem de posto 

de vigia das mesmas. Segundo fonte do ICNF, ao longo do território Português existem cerca 

de 1100 casas florestais, e devido ao facto de ser no Norte do país que existem as maiores 

manchas verdes, é nesta zona, consequentemente, que existe um maior número destes edifícios.  

A construção deste tipo de edifícios baseava-se na aplicação de materiais provenientes da 

zona onde se inseriam, o que levou à existência de diferentes projetos nas diversas partes do 

país.  

Como a zona de Cabeceiras de Basto é rica em granito, potenciou a sua aplicação na 

construção das casas florestais, assim como a madeira de pinho. 

Por exemplo, o forro, o rodapé, o pavimento (exceto o da cozinha, do wc e da arrecadação), 

as portas e as janelas são construídas em madeira. As casas florestais existentes no concelho de 

Cabeceiras de Basto foram edificadas no ano de 1954 e, parte delas, foram posteriormente 

cedidas à Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, a 20 de Agosto de 1998, segundo o 

protocolo de colaboração assinado com a Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e 

Minho. 
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Na Tabela 2 indicam-se as coordenadas de GPS de cada casa florestal existente no 

concelho de Cabeceiras de Basto. 

Descrição Freguesia Coordenadas GPS 

Latitude Longitude 

Casa Florestal de Moimenta (1) Cavez 41º31'35.33'' 7º54'17.99'' 

Casa Florestal de Torneiro (2) Gondiães/ Vilar 

de Cunhas 

41º34'16.01'' 7º49'0.25'' 

Casa Florestal de Magusteiro (3) Rio Douro 41º34'35.07'' 7º56'34.56'' 

Casa Florestal de Toninha (4) Rio Douro 41º34'31.80'' 7º54'45.31'' 

Casa Florestal de Cambeses (5) Rio Douro 41º32'42.52'' 7º56'48.61'' 

Casa Florestal de Uz (6) Gondiães/ Vilar 

de Cunhas 

41º34'53.19'' 7º53'19.43'' 

Casa Florestal de Vilar de Cunhas (7) Gondiães/ Vilar 

de Cunhas 

41º33'22.40'' 7º51'23.98'' 

Casa Florestal de Moinhos de Rei (8) Abadim 41º34'13.15'' 7º58'59.72'' 

Casa Florestal de Vinha de Mouros (9) Refojos 41º31'5.67'' 7º59'51.92'' 

Casa Florestal de Veiga (10) Bucos 41º35'19.69'' 8º0'47.61'' 

Casa Florestal de Rabiçais (11) Cavez 41º32'29.28'' 7º51'57.50'' 

Casa Florestal de Gondiães (12) Gondiães/ Vilar 

de Cunhas 

41º34'54.75'' 7º50'40.96'' 

Tabela 2: Coordenadas GPS das casas florestais do concelho de Cabeceiras de Basto. 
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Na Figura 29 é possível observar a dispersão destes edifícios no concelho de Cabeceiras 

de Basto, num total de doze. 

 

Figura 29: Dispersão das casas florestais do Concelho. Fonte: Google Earth. 

Verifica-se que a maior parte destes edifícios se localiza na parte Nordeste do concelho 

o que é concordante com a maior incidência de zona verde. 
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No Gráfico 2 apresenta-se informação sobre o número de casas florestais existentes em 

cada freguesia do concelho de Cabeceiras de Basto, a quantidade de edifícios que já sofreram 

obras de requalificação, o número de edifícios que se encontram habitados e o número de 

edifícios que se encontram devolutos. 

 

Gráfico 2: Dispersão das casas florestais por freguesia. 

  

Através do Gráfico 2 verifica-se que no total dos doze edifícios florestais, se encontra 

dividido em três parcelas iguais (constituída por 4 edifícios cada), relativamente ao seu estado 

atual de utilização. Verifica-se ainda que as freguesias que possuem mais destes imóveis são a 

união de Freguesias de Gondiães e Vilar de Cunhas com quatro edifícios, a freguesia de Rio 

Douro com três e, logo de seguida, a freguesia de Cavez com dois. 
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Na Figura 30 é possível observar as casas florestais que atualmente se encontram 

habitadas e que são a casa florestal de Cambeses (Rio Douro), de Uz (Vilar de Cunhas), de 

Vinha de Mouros (Refojos) e de Moinhos de Rei (Abadim). 

 

 

a) Cambeses - Rio Douro      b) Uz -Vilar de Cunhas 

 

c) Vinha de Mouros - Refojos    d) Moinhos de Rei - Abadim 

Figura 30: Casas florestais habitadas. 
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Por sua vez, na Figura 31 é possível observar as casas florestais que se encontram devolutas, 

sendo eles a casa florestal de Gondiães, de Magusteiro, de Moimenta e de Vilar de Cunhas. 

 

 

a) Gondiães         b) Magusteiro - Rio Douro 

 

 

c) Moimenta - Cavez         d) Vilar de Cunhas  

Figura 31: Casas florestais devolutas. 
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Em Agosto de 1998, segundo o protocolo de colaboração assinado com a Direção Regional 

da Agricultura de Entre Douro e Minho, foram cedidas à Câmara Municipal estes edifícios. 

Perante isto, o Município decidiu reabilitar alguns destes edifícios com fins turísticos e de cariz 

rural. As casas florestais intervencionadas são a casa florestal de Torneiro, de Tuninha 

(Fuliposo), da Veiga e de Rabiçais, Figura 32. 

 

 

a) Veiga - Bucos      b) Torneiro 

 

 

c) Toninha - Rio Douro     d) Rabiçais 

Figura 32: Casas florestais reabilitadas. 
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Na Figura 32.a) observar-se a casa florestal da Veiga, que em 2004, sofreu obras de 

requalificação com o fim de desempenhar funções de turismo de habitação. Nas redondezas 

deste edifício encontram-se outros dois, a antiga nitreira e o antigo quartel dos bombeiros, como 

revela a Figura 33. 

A antiga nitreira foi beneficada com vista a servir de espaço de atendimento e primeiros 

socorros funções que atualmente continua a desempenhar. O antigo quartel dos bombeiros 

sofreu também obras de beneficiação e ampliação desempenhando funções de apoio à floresta.  

 

 

a) Antiga nitreira     b) Antigo quartel de bombeiros 

Figura 33: Antiga nitreira e antigo quartel de bombeiros da Veiga. 

 

Um outro caso interessante, a salientar, é o caso da Casa florestal de Torneiro que algum 

tempo após a sua beneficiação sofreu um acidente que a impediu de exercer essas mesmas 

funções, como se pode ver mais à frente na Figura 41. A queda de uma árvore de grande porte 

sobre o edifício causou graves danos na estrutura de cobertura. Desde então não sofreu qualquer 

tipo de intervenção, levando à degradação progressiva do edifício. 

Em suma pode afirmar-se que os edifícios reabilitados se encontram a cargo da Câmara 

Municipal e estão disponíveis para aluguer, exceto a casa florestal de Fuliposo (Toninha) que 

foi recuperada com o intuito de ser criado um parque de desportos radicais e atividades 

turísticas, Figura 32 c). 
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4.4 Análise Global dos Edifícios 

4.4.1 Tipo de construção e materiais utilizados 

Tal como nas antigas escolas primárias estudadas, e ainda de forma mais relevante, nas 

casas florestais os materiais utilizados outrora na construção provinham essencialmente do local 

onde se encontram essas mesmas construções. Este facto estava relacionado com a falta de 

transportes que possibilitassem trazer materiais de outros locais proporcionado assim o 

aproveitamento dos bens locais.  

No caso dos edifícios em estudo, os materiais que predominavam nesta região, era pedra 

e a madeira, essencialmente granito e o pinho, respetivamente. 

Este tipo de construção é essencialmente caracterizado pela sua construção rustica, mais 

propriamente as densas paredes de alvenaria de pedra. Relativamente a esse aspeto pode referir-

se que todas elas são bastante espessas e revestidas com um reboco de argamassa à base de cal 

e areia ou até mesmo de barro, e posteriormente pintadas à cor branco.  

Como referido nas antigas escolas primárias, a elevada espessura das paredes de alvenaria 

tem como função, além da estrutural, compensar a ausência de caixas-de-ar de modo a melhor 

o desempenho térmico e acústico dos edifícios. Também neste caso existe uma fiada inferior 

de alvenaria de pedra, podendo chegar a 0,5m do solo, ao longo do contorno do edifício, na 

qual existem pequenas aberturas que possibilitam uma ventilação natural. Esta caixa-de-ar 

ventilada (desvão sanitário) tem como função impedir o contacto direto do pavimento de 

madeira com o solo, de forma a assegurar a sua durabilidade, evitando, por exemplo, o 

apodrecimento, o ataque da madeira por agentes xilófagos ou humidades 

A utilização de ombreiras, padieiras, soleiras, cornijas, degraus e pilares também eles em 

pedra são alguns dos aspetos irreverentes destes imóveis. 

As fundações eram geralmente diretas, baseadas essencialmente em pequenas aberturas 

no solo com uma secção ligeiramente mais largas do que as paredes e pilares que nestas iam 

assentar [7]. Tinham como principal função assegurar as cargas provenientes de elementos 

nelas sobrepostas e facilitar o assentamento das paredes de alvenaria. 
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Tratando-se de edifícios construídos na década de cinquenta, as paredes divisórias são 

erguidas através do recurso a tijolos cerâmicos, rebocadas e posteriormente pintadas. 

Como se pode observar na Figura 34 os pavimentos nestes edifícios são em madeira ou 

em ladrilhos cerâmicos. Na generalidade os edifícios são compostos por pavimentos em 

madeira exceto nas zonas de serviço, como as cozinhas, wc e arrumos. Contudo pode-se 

encontrar casos em que os pavimentos, nos compartimentos destinados a arrumos, estão em 

argamassa. 

 

Figura 34: Diferente tipo de pavimento no mesmo edifício. 

 

Os pavimentos em madeira são suportados por vigas, apoiadas nas paredes, com 

espaçamento entre 0.20m e 0.40m, têm um afastamento do solo de modo a impedir o contacto 

com este prevenindo a infiltração de água e humidades. Sobre esse vigamento apoiam as tábuas 

de soalho com dimensões variadas nos diversos casos em análise.  
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A cobertura, de quatro águas, revestida por telhas cerâmicas, assenta numa estrutura de 

suporte de madeira, com ligações geralmente à base de elementos metálicos, como exibem as 

Figuras 35 e 36. 

 

 

Figura 35: Estrutura de suporte da cobertura. 

 

Figura 36: Estrutura central de suporte da cobertura. 
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As janelas são de guilhotina com caixilharia, essencialmente em madeira, compostas por 

vidros simples. A utilização de portadas, interiores ou exteriores, impedem a entrada de luz 

solar, ajudando a diminuir a transmissão de calor. Na Figura 37 apresenta-se um exemplo da 

sua constituição.  

 

Figura 37: Caixilharia em madeira, composta por vidros simples e portadas interiores. 

Em alguns casos pode-se encontrar caixilharia em alumínio ou ferro, como é o caso da casa 

florestal de Toninha, que após ter sofrido obras de beneficiação, empregaram nesta um 

gradeamento totalmente opaco e robusto de modo a aumentar a segurança do edifício 

prevenindo-o assim que ataques de vandalismo e roubo, tal como se pode visualizar na Figura 

38. 

 

Figura 38: Reforço de portas e janelas com elementos metálicos robustos e opacos. 
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Como se pode observar na Figura 39 as portas exteriores principais e secundárias são em 

madeira. Contudo as exteriores secundárias são, geralmente todas opacas e forradas por folhas 

metálicas. Esta técnica tinha como função impedir o contacto direto da madeira com os agentes 

externos, essencialmente a água das chuvas.  

 

Figura 39: Porta principal e secundária exterior em madeira. 
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O abastecimento de água nestes edifícios era, normalmente efetuado através de nascentes 

próximas, pois como são edifícios localizados no seio das florestas, retirados do meio rural, não 

disponham de acesso à rede pública.  

A rede de distribuição predial de águas era composta basicamente por canalizações de ferro 

ou cobre que com o passar do tempo e devido a problemas de incrustações começaram a ficar 

obturadas, tendo sido, removidas ou substituídas.  

A recolha de águas residuais domésticas era feita diretamente, na maioria dos casos, para 

fossas existentes nas imediações das edificações, porém existiam casos em que esses esgotos 

eram libertados diretamente para a natureza.  

É também de realçar que em alguns edifícios não existem sistemas de recolha de águas 

pluviais. 
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O fornecimento de energia elétrica era obtido através do auxílio de pequenas fontes de 

produção, tal como se pode verificar na Figura 40, ou através de meios mecânicos (geradores). 

À semelhança do abastecimento de água, a rede pública abastecimento de eletricidade apenas 

chegou a estes edifícios muitos anos após a sua edificação, existindo ainda casos que não tem 

acesso à rede pública. 

 

Figura 40: Fonte de produção de energia elétrica. 
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4.4.2 Estado de conservação 

Observando as antigas casas florestais e tendo em consideração o ano da sua construção, 

década de cinquenta, pode-se afirmar que o seu estado de conservação é aceitável, não exibindo 

graves danos e exageradas anomalias. Exceto no caso da casa florestal do Torneiro, que sofreu 

um acidente, devido à queda de uma árvore na sua cobertura, que provocou a sua ruína parcial, 

possibilitando a entrada da água das chuvas e consequentemente provocando danos noutros 

elementos construtivos, e a casa florestal de Magusteiro, que devido ao seu abandono total e a 

atos de vandalismo sofridos, todos os outros encontram-se num estado razoável de conservação. 

Contudo, alguns dos edifícios embora estejam habitados, o seu estado de conservação e o nível 

de conforto que proporcionam aos seus moradores é inferior ao mínimo desejável. 

Na generalidade destes casos, os edifícios após deixarem de exercer a função para o qual 

foram destinados, ficaram durante um período de tempo fechados e literalmente ao abandono, 

o que proporcionou o aparecimento de anomalias. Todavia, algumas destas edificações foram 

“resgatadas” sendo reabilitadas, e nalguns casos adaptadas a outro tipo de funções. 

No sentido de as identificar realizou-se um trabalho de campo em que foi feito o 

levantamento das mais marcantes. 

Em relação aos pavimentos e às coberturas de madeira as patologias mais observadas 

foram as seguintes: 

a) Fissuração e consequente apodrecimento dos elementos de madeira; 

b) Corrosão dos elementos metálicos de ligação; 

c) Fissuração, quebra e ausência de telhas cerâmicas; 

d) Descolamento e queda do forro; 

e) Colapso de elementos estruturais; 

f) Manchas de humidade; 
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g) Aparecimento de musgos e bolores. 

h) Tijoleiras danificadas. 

Por sua vez, no que diz respeito às paredes de alvenaria e ao restante edifício as 

patologias mais observadas foram: 

a) Fissuração / fendilhação; 

b) Manchas de humidade; 

c) Escorrências nas paredes; 

d) Destacamento e empolamento do reboco; 

e) Degradação da pintura; 

f) Degradação das caixilharias; 

g) Vidros partidos ou inexistentes; 

h) Aparecimento de musgos e bolores; 

i) Azulejos danificados. 
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Na Figura 41, referente à casa florestal de Torneiro, observa-se a danificação parcial da 

cobertura, ausência e quebra de telhas e outros elementos estruturais, e o descolamento do forro. 

 

 

Figura 41: Patologias presentes na casa florestal de Torneiro. 

 

Na antiga casa florestal da Veiga, Figura 42, é visível a ocorrência de ataque de xilófagos, o 

destacamento e empolamento do reboco e consequente descasque da tinta. 

 

 

Figura 42: Patologias presentes na casa florestal da Veiga.  
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Por sua vez, nas antigas casas florestais de Moimenta e Cambeses, Figura 43, pode-se 

observar a corrosão de elementos metálicos de ligação, o apodrecimento das madeiras, o 

aparecimento de musgos e a fissuração de paredes de alvenaria e cornija. 

a) C.F. Moimenta      b) C. F. Cambeses   

 Figura 43: Patologias presentes nas casas florestais de Moimenta e Cambeses. 

Outro exemplo da presença notória de patologias é a casa florestal de Magusteiro, Figura 

44, onde é visível o apodrecimento e consequente colapso de elementos estruturais e a ausência 

parcial dos elementos constituintes das caixilharias, ausência de vidros e escorrências nas 

paredes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Patologias presentes na casa florestal de Magusteiro. 
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4.5 Potencial de utilização  

4.5.1 Potencial/ alternativa de utilização 

Tendo em conta a relevância deste património construído, na preservação da floresta 

durante mais de 40 anos, é muito importante proceder à sua reabilitação e reutilização. Neste 

momento, e dados os fogos que deflagraram no nosso país em 2017, urge que sejam tomadas 

medidas para que estas casas sejam reabilitadas para poderem albergar novamente os guardas 

florestais e as suas famílias. 

Durante as cerca de duas décadas em que estas casas estiveram abandonas, neste 

concelho, quatro foram alvo de melhoramentos de modo a desempenharem a função de 

habitações de turismo rural, sendo elas a casa florestal da Veiga, de Torneiro, Toninha e 

Rabiçais, apresentadas na Figura 32. Estes edifícios sofreram obras de beneficiação e 

requalificação por parte da Câmara Municipal, que tinha em vista a sua melhoria, de modo a 

adquirir as condições de alojamento básicas. Essas intervenções basearam-se maioritariamente 

no aspeto visual e apenas foi substituído o que se encontrava num estado de degradação elevado.  

Relativamente ao seu exterior realizou-se uma lavagem e refechamento de algumas 

fissuras, procedendo-se de seguida à pintura das mesmas de cor branca, assim como as portas 

e janelas, de cor verde e branca. Uma outra intervenção, em alguns edifícios, consistiu na 

substituição da telha, colocação de subtelha (onduline) e emprego de caleiras e tubos de queda. 

No interior dos edifícios o envernizamento dos pavimentos, das portas, portadas e do 

forro, a elaboração do pavimento revestido a tijoleira nos locais onde se encontravam em 

argamassa, a substituição de alguns equipamentos sanitários e a implementação do sistema de 

aquecimento central a diesel foram alguns dos trabalhos executados nestes edifícios. 
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Analogamente as redes de abastecimento de água e de esgotos, apenas sofreram uma 

ínfima melhoria. No que diz respeito à rede de eletricidade, com a chegada da rede pública aos 

edifícios procedeu-se à ligação desta rede à rede pública, nos casos em que não há acesso à rede 

pública foram implementados equipamentos mecânicos (geradores). No seu interior, a 

instalação elétrica, não sofreu em geral grandes alterações, sendo apenas substituídas algumas 

ligações e dispositivos de utilização, como por exemplo interruptores, casquilhos e tomadas, 

que se encontravam danificados. 

Tendo em consideração a quantidade de edifícios a que foi atribuído um novo rumo de 

utilização, verifica-se que ainda existem muitas casas florestais ao abandono. Com a 

necessidade de reaproveitar estes edifícios pode-se prever soluções alternativas para a sua 

utilização, como por exemplo: 

 Centros de gestão de associações que dinamizem atividades rurais; 

 Sede de associações de caça e pesca locais; 

 Alvergues; 

 Posto de refúgio a turistas, bombeiros e outros utentes; 

 Centrais de controlo e vigilância das florestas; 

 Habitações de turismo rural; 

 Habitações de famílias carenciadas; 

 Postos médicos e primeiros socorros; 

 Museus rurais; 

 Laboratórios de investigação relacionados com a fauna e flora; 

 Postos de vigia de parques eólicos e/ou barragem circundantes; 
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4.6 Considerações finais 

Neste capítulo foi analisado o conjunto de casas florestais existentes no concelho de 

Cabeceiras de Basto, que fazem parte do património nacional que devem ser encaradas como 

uma riqueza a reabilitar quer em termos arquitetónica e construtivos, quer em termos 

funcionais, dada a sua antiga importância da sua utilização na preservação da floresta e na 

prevenção de incêndios. 

No entanto, se a sua reutilização para as funções que foram concebidas não for a mais 

adequada atualmente, estas casas podem ser reabilitadas para outros fins, nomeadamente para 

fins turísticos, como já aconteceu a quatro delas. 

No desenvolvimento deste capítulo foi também analisado o tipo de utilização destes 

edifícios, habitados, devolutos ou reabilitados, mencionando-se, para estes últimos as 

intervenções sofridas.  

Com tudo, pode-se mencionar, que em geral, o seu estado atual de conservação não 

implicada que ocorram grandes intervenções para a beneficiação das mesmas, exceto no caso 

grave da casa florestal de Magusteiro. 

Por fim, tendo em conta a sua relevância histórica e a facilidade de recuperação atual do 

edificado foram apresentadas uma vasta gama de soluções para o reaproveitamento deste 

património nacional. 

Como consideração final, pode-se afirmar que, tal como as antigas escolas primárias, as 

casas florestais tiveram um bom desempenho durante o seu período de utilização, não 

apresentando anomalias muito graves que pusessem em causa a sua estabilidade ou qualquer 

outro problema de maior e que o abandono e consequente falta de manutenção foram as 

principais causas para a sua degradação. Logo, a sua reabilitação não implicará a resolução de 

patologias estruturais, mas apenas de algumas não estruturais, dado o seu estado de 

conservação. 
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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO                                                              77 

 

 Potencial de utilização de edifícios tradicionais                

5 ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 

 

5.1 Introdução 

Neste capítulo é apresentada a antiga estação ferroviária da vila de Arco de Baúlhe no 

concelho de Cabeceiras de Basto e referenciado o tempo de vida útil do edifício enquanto 

estação ferroviária, assim como a altura em que passou a exercer as funções atuais, de museu 

ferroviário. É também mencionado o aglomerado de edifícios que compõem esta estação, dando 

enfâse ao edifício principal. 

Posteriormente procede-se à análise global do conjunto do edificado da estação, tentando 

perceber o tipo de construção, os materiais utilizados, as intervenções sofridas e o respetivo 

estado atual de conservação. 

Por último são apresentadas algumas alternativas de utilização, que podem ser soluções a 

implementar em edifícios idênticos, noutros concelhos vizinhos. São também exibidos alguns 

projetos executados noutras estações ferroviárias do país. 
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5.2 A antiga estação ferroviária do Arco de Baúlhe 

Numa das vilas pertencentes ao concelho de Cabeceiras de Basto encontra-se a Estação 

Ferroviária de Arco de Baúlhe. Esta foi inaugurada em 15 de Janeiro de 1949 e fazendo parte 

da linha do Tâmega. Porém passados 41 longos anos, mais propriamente em 1 de Janeiro de 

1990, foi declarado o seu encerramento. 

Anos mais tarde, a 8 de Janeiro de 2000, foi atribuída à Câmara Municipal a gestão desta 

antiga estação ferroviária, e posteriormente, a 23 de Maio de 2004, foi implementado um 

museu, designado mais tarde por Núcleo Ferroviário de Arco de Baúlhe e centro de emprego 

de Cabeceiras de Basto. 

Na Figura 45 é possível observar a localização da estação ferroviária existente na vila de 

Arco de Baúlhe do concelho de Cabeceiras de Basto.  

 

Figura 45: Localização da antiga estação ferroviária no concelho de Cabeceiras de Basto. Fonte: 

“GoogleEarth” 
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Na Tabela 3 apresentam-se as coordenadas de GPS da antiga estação ferroviária do Arco de 

Baúlhe. 

Descrição Freguesia Coordenadas GPS 

Latitude Longitude 

Estação ferroviária de Arco de Baúlhe U. F. Arco de 

Baúlhe e Vila 

Nune 

41º31'35.33'' 7º54'17.99'' 

Tabela 3: Coordenadas GPS da antiga estação ferroviária de Arco de Baúlhe. 

 

Nesta estação, formada por um conjunto de edifícios /espaços, destaca-se o edifício 

principal da estação, um edifício complementar que anteriormente era destinado aos 

maquinistas, um cais de cargas e descargas, um armazém de mercadorias, duas cocheiras, um 

depósito de carvão e outro de água (com capacidade para 35m3), uma grua que servia como 

apoio ao abastecimento das carruagens, uma plataforma giratória que tinha como função alterar 

o sentido de circulação dos comboios, um logradouro e um jardim em toda a sua envolvente. 

Nas Figuras 46 a 52 pode-se observar o aglomerado de edifícios que compõe a estação. 

Na Figura 46 mostra-se o edifício principal da estação quando desempenhava as funções 

para o qual foi inicialmente projetado e a situação do mesmo, após ter sido reabilitado. 

  

Figura 46: Antes e depois da estação ferroviária de Arco de Baúlhe. Fonte: “Arquivos da Câmara Municipal 

de Cabeceiras de Basto” 
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O edifício principal era destinado aos passageiros/utentes da estação. Este é o único que era 

composto por dois andares, onde no rés-do-chão se podia encontrar um quarto, uma sala de 

espera e um espaço amplo destinado ao apoio aos utentes. O piso superior é composto por sete 

divisões, uma sala de refeições, uma cozinha, um wc e quatro quartos, este piso era utilizado 

pelos funcionários da estação. Atualmente, este edifício, encontra-se como secretaria/ balcão 

de atendimento do museu ferroviário 

Na Figura 47 apresenta-se o edifício que precedentemente era destinado aos maquinistas, daí 

ser designado por “edifício complementar”. Atualmente encontra-se ocupado, servindo de 

instalação para o centro de emprego de Cabeceiras de Basto. 

 

  

Figura 47: “Edifício complementar” da antiga estação ferroviária de Arco de Baúlhe. 
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Seguidamente, na Figura 48, pode-se observar o edifício das cocheiras, que tinha como 

principal função o resguardo das carruagens, onde se encontram algumas das antigas carruagens 

em exibição. 

 

 

Figura 48: Cocheiras da antiga estação ferroviária de Arco de Baúlhe. 

Através da Figura 49 consegue-se observar o decorrer dos trabalhos de beneficiação do 

antigo armazém de mercadorias, nomeadamente a substituição da estrutura de cobertura e da 

telha. Atualmente neste edifício encontram-se em exposição antigas locomotivas que serviram 

esta estação. 

 

Figura 49: Armazém de mercadorias da antiga estação ferroviária de Arco de Baúlhe. Fonte: “Arquivos da 

Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto” 
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Na Figura 50 apresenta-se um dos edifícios de maior importância da estação, o cais de carga 

e descarga. Este é constituído por paredes de alvenaria de pedra, onde assenta a estrutura de 

madeira que suporta a cobertura em telhas cerâmicas. Atualmente este edifício encontra-se a 

ser utilizado como espaço para exposições. 

  

Figura 50: Caís de cargas e descargas da antiga estação ferroviária de Arco de Baúlhe. 

O abastecimento de água de todo o complexo de edifícios que compõe a estação era 

realizado através de um depósito, com para 35m3, representado na Figura 51. 

 

Figura 51: Depósito de água da antiga estação ferroviária de Arco de Baúlhe.  
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Por último, na Figura 52 pode ver-se um pequeno edifício independente de todos os outros 

que contém os WCs que era destinados aos passageiros. 

 

Figura 52: WCs da antiga estação ferroviária de Arco de Baúlhe. 
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5.3 Análise global dos edifícios  

5.3.1 Tipo de construção e materiais utilizados 

O edifício principal é constituído por paredes de alvenaria de pedra rebocada, pintada e 

revestida até meia altura por azulejos. A cobertura de quatro águas, em telha cerâmica assenta 

sobre uma estrutura de madeira. Os pilares, as arestas vivas, as ombreiras, padieiras, soleiras e 

as cornijas são constituídas por pedra de granito à vista, fazendo parte integrante das 

características físicas do edifício, tal como se pode observar na Figura 53. 

 

Figura 53: Edifício principal da antiga estação ferroviária de Arco de Baúlhe. 

 

À semelhança deste edifício, todos os outros possuem as mesmas diretrizes de construção, 

onde os materiais predominantes são a madeira e a pedra. 
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Tal como, referido anteriormente, o recurso à madeira é bastante notório nestes edifícios, 

e mesmo após a sua beneficiação o seu emprego mantem-se, tal como se pode visualizar na 

Figura 54, referente à substituição da cobertura da cocheira. 

 

Figura 54: Substituição da cobertura da cocheira da antiga estação ferroviária de Arco de Baúlhe. Fonte: 

“Arquivos da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto”. 

No edifício principal, as caixilharias em madeira, pintadas a cor azul, são constituídas por 

pequenos vidros simples e transparentes, como se mostra na Figura 55. 

 

Figura 55: Caixilharia da antiga estação ferroviária de Arco de Baúlhe. 
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Nas janelas dos edifícios secundários, como da cocheira e do armazém de mercadorias são 

utilizados gradeamentos robustos em ferro e obstruídos com redes, de modo a aumentar a sua 

segurança e impedir a passagem de pequenos seres vivos, tal como se pode observar na Figura 

56.  

 

Figura 56: Gradeamento em ferro nas janelas dos edifícios secundários. 
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5.3.2 Estado de conservação 

Devido à intervenção sofrida com vista à implementação do museu, este aglomerado de 

edifícios foi sujeito a obras de beneficiação, apresentando-se, atualmente, consequência dessas 

mesmas intervenções, em bom estado de conservação. No entanto torna-se visível o 

aparecimento de pequenas patologias, demonstrando a necessidade de manutenção dos 

mesmos.  

Algumas das intervenções sofridas passaram pela limpeza e pintura do depósito da água, 

pela pintura do gradeamento de ferro da vedação, pintura de vagões, execução de pavimentação 

em cubo de 11 no Salão "Vamos andar de comboio", a execução de armários e painéis para a 

exposição temporária de miniaturas de comboios, a beneficiação e impermeabilização da 

cobertura do Edifício da Estação, beneficiação e pintura de tetos e paredes no Edifício da 

Estação (estes dados sofram adquiridos através dos arquivos da Câmara Municipal de 

Cabeceiras de Basto). 

Nas escadas exteriores de acesso ao 1º piso, Figura 57, começam a surgir algumas patologias, 

tais como o aparecimento de musgos, fissuração, destacamento do reboco e manchas de 

humidade. 

 

Figura 57: Escadas exteriores de acesso ao 1º piso. 
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Um dos edifícios que apresenta um maior número de patologias é o edifício da Cocheira. 

Tal como se mostra na Figura 58, podem-se encontrar machas de humidade, telhas cerâmicas 

danificadas, aparecimento de musgos, corrosão de elementos metálicos e fissuração.  

 

 

Figura 58: Patologias encontradas no edifício da Cocheira. 

 

Um possível fator que contribui para o aparecimento de parte destas anomalias pode estar 

relacionado com a ausência de elementos de drenagem das águas residuais pluviais. 
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Além das patologias visíveis nas Figura 57 e 58, as machas de humidade nos elementos 

de madeira é outra das patologias que mais se evidencia nestes edifícios. Na Figura 59 ilustra-

se uma dessas ocorrências no edifício principal. 

 

Figura 59: Manchas de humidade no teto exterior em madeira. 
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5.4 Potencial de utilização 

5.4.1 Potencial/ alternativa de utilização 

Relativamente ao seu potencial de utilização este edifício já foi dotado de novas funções, o 

Núcleo Ferroviário de Arco de Baúlhe, de modo a que todo o conjunto de edifícios se encontram 

em pleno funcionamento desempenhado na plenitude todas as novas funções que lhe foram 

atribuídas. Contudo apresentam-se seguidamente outras soluções que poderiam ter sido 

implementadas: 

 Implementação um centro artístico (teatro/ cinema); 

 Criação de uma biblioteca; 

 Alojamento/ hotel apelativo ao tema ferroviário;  

 Café/ restaurante temático; 

 Posto de funções públicas, como por exemplo, posto da Guarda Nacional 

Republicana; 

 Casa da música; 

 Posto de turismo; 

 Estruturas de apoio a ciclovias; 

 Posto de venda de artesanato. 

Estas alternativas de utilização podem ser tomadas como soluções a implementar em 

edifícios de caracter idêntico, em concelhos vizinhos, que atualmente se encontram ao 

abandono. 

Nas Figuras 60 a 62 são apresentados outras antigas estações ferroviárias que foram 

reconvertidas para o ramo hoteleiro. 
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Na Figura 60 pode-se observar a antiga estação localizada na Vila de Marvão, que 

atualmente desempenha as funções de hotel, o “Train Spot Guesthouse”. 

 

 Figura 60: Train Spot Guesthouse na Vila de Marvão. Fonte: “Hotelandia- Reviews de hotéis portugueses”. 

 

Outro exemplo é o da antiga estação de Cabeço de Vide, onde existe atualmente a estalagem 

Rainha D. Leonor, como se mostra na Figura 61. 

 

Figura 61: Estalagem Rainha D. Leonor em Cabeço de Vide. Fonte: “Hotelandia- Reviews de hotéis 

portugueses”. 
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Por último, na Figura 62, apresenta-se a Pensão do Destino implementada na antiga estação 

ferroviária de Castelo de Vide. 

 

Figura 62: Pensão do Destino em Castelo de Vide. Fonte: “Hotelandia- Reviews de hotéis portugueses”. 
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5.5 Considerações finais 

No desenvolvimento deste capítulo foi apresentada a constituição do aglomerado de edifícios 

que constituíam a antiga estação ferroviária do Arco de Baúlhe, atualmente contendo o museu 

"Núcleo Ferroviário de Arco de Baúlhe" e centro de emprego de Cabeceiras de Basto.  

Tendo em consideração o bom desempenho deste novo projeto que foi definido para esta 

estação e com base no bom estado de conservação do mesmo pode-se concluir que as 

intervenções a que esteve sujeito foram adequadas e que supostamente a manutenção regular 

do mesmo proporciona a sua preservação. No entanto com decorrer dos anos e com o normal 

envelhecimento dos materiais começam a surgir algumas patologias, que com uma 

manutenção/reabilitação adequada serão facilmente resolvidas. 

Pode-se também concluir que a decisão adotada para esta estação permitiu preservar um 

conjunto de edifícios, pertencentes ao património público e que contém painéis azulejares no 

interior e exterior, característicos das estações ferroviárias da primeira metade do século XX. 

Não existindo um outro imóvel de cariz idêntico no mesmo concelho, pode este servir de 

inspiração a outras antigas estações dos concelhos vizinhos.  

Foram ainda mencionados três exemplos de antigas estações que foram alvo de projetos com 

vista à sua reutilização como unidades hoteleiras. 
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6 CONCLUSÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 

Com o desfecho desta dissertação mencionam-se algumas das conclusões e frutos deste 

trabalho, assim como as adversidades encontradas na sua realização e possíveis trabalhos 

futuros.  

No desenvolver desta dissertação uma das adversidades deparadas na sua concretização foi 

a dificuldade em aceder às casas florestais estudadas, apesar de terem sido cedidas pelo Instituto 

de Conservação da Natureza e das Florestas, ICNF, as suas coordenadas de GPS, devido aos 

difíceis acessos. Um outro aspeto foi a posicionamento geográfico das escolas primárias, 

consequência da insuficiência de informação fornecida por parte das entidades responsáveis, 

que tornou ainda mais complexo identificar e localizar este conjunto de edifícios e saber 

exatamente a quantidade existente no concelho. Estes fatores condicionaram em grande parte o 

decorrer da dissertação, pois foi necessário dedicar muitas horas para conseguir encontrar parte 

do edificado em análise.  

O acesso ao interior da maioria desses edifícios foi outro contratempo, pois após muita 

insistência, e consequência de diversos fatores, não foi conseguido o acesso ao interior de 

grande parte dos edifícios em estudo. 
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6.1 Conclusões finais  

No território Português existe uma quantidade indeterminada de imóveis idênticos aos 

estudados: casas florestais, escolas primárias e estações ferroviárias, e tal como acontece no 

concelho de Cabeceiras de Basto muitos deles encontram-se devolutos, o que se torna 

preocupante, pois está a desaparecer parte do património nacional, que em tempos passados era 

constituído por edifícios de caracter muito importante para o desenvolvimento e crescimento 

do país. 

No que se refere ao tipo de construção destes edifícios, todos eles têm características muito 

semelhantes, pois tendo em atenção as três diferentes categorias de edifícios pode-se notar que 

todos têm atributos idênticos, ou seja, em todos eles a pedra e a madeira são os materiais de 

eleição, que se encontram na base da sua construção. As técnicas de construção baseiam-se nos 

mesmos desígnios, utilizando a pedra como material de construção primário, nos elementos 

construtivos com maior exigência de estabilidade e resistência, como são os casos das 

fundações e das paredes, e a madeira como material secundário, utilizado na construção dos 

pavimentos, das coberturas e também nas caixilharias. 

Parte destes imoveis, localizados em zonas de grandes intempéries, requeriam uma maior 

preocupação na resistência dos materiais utilizados. Este fator ajuda a explicar a rusticidade 

destes edifícios, pois na época da sua construção defendia-se que quanto mais rustico/pesado 

fosse o edifício maior seria o tempo de vida útil do mesmo e melhor seria também o seu 

desempenho térmico e acústico. 

Apesar de muitos deles estarem abandonados há já várias décadas foi possível verificar que 

a sua estrutura está em bom estado de conservação, podendo-se especular que a edificação dos 

mesmos deve ter sido pensada e estudada de uma forma organizada e inteligente, bem como a 

escolha dos materiais utilizados. Se, por mero acaso, se executar uma comparação geral destes 

edifícios com outros mais recentes, não existe grande estranheza se se verificar que os edifícios 

antigos possuíam uma melhor conduta em relação aos modernos. 
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Contudo, com o resultado das exigências passadas foram construídos uma quantidade 

enorme deste género de edifícios. Consequência do evoluir dos tempos, muitos desses imoveis 

deixaram de desempenhar as funções para os quais foram destinados ficando uma vasta parcela 

completamente ao abandono. No entanto a autarquia de Cabeceiras de Basto não foi aquela que 

menos se preocupou com estes bens imóveis, pois resolveu solucionar e destinar funções a 

muitos desses edifícios, de modo a preservar e usufruir dos mesmos. 

Com base em algumas das ações realizadas por parte da Câmara Municipal de Cabeceiras 

de Basto e por outras identidades espalhadas pelo País, no que diz respeito à recuperação de 

edifícios emblemáticos do nosso património, devem estas entidades servir de exemplo a outras 

que possam e devam tomar decisões idênticas. 

O estado de conservação destes edifícios, presentes no concelho em causa, é muito 

importante, tendo em consideração que todos eles se encontram numa fase em que a sua 

recuperação é relativamente fácil, devido às suas condições gerais serem razoavelmente 

aceitáveis. E caso não sejam tomadas decisões a nível nacional, estes edifícios tendem a 

degradar-se cada vez mais, tornando a sua recuperação progressivamente mais complexa e 

dispendiosa. 

No entanto, é de referir que apesar de alguns dos edifícios deste concelho terem sofrido obras 

de requalificação verificou-se, que na sua maioria foram apenas superficiais, combatendo as 

patologias não na raiz do problemas mas sim à superfície do mesmo, e que com o decorrer dos 

tempos essas patologias voltam facilmente a surgir, o que já se verificou em alguns dos casos.  

Por outro lado a ausência de manutenção dos edifícios, mesmo após serem sujeitos a 

intervenções leva ao aparecimento das anomalias anteriormente presentes e/ou aparecimento 

de outras. 
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Por fim é de salientar que existem anomalias que se destacam nestes edifícios, sendo as 

principais, a presença de fissuração e apodrecimento dos elementos de madeira, corrosão de 

elementos metálicos, quebra, ausência e fissuração de telhas cerâmicas, manchas de humidade, 

degradação da pintura, destacamento e empolamento do reboca, degradação de caixilharias, 

fissuração de paredes de alvenaria, tijoleiras/ azulejos danificados, aparecimento de musgos e 

ausência/ quebra de vidros. 

Em suma pode referir-se que não chega apenas recuperar parte destes bens imóveis, é preciso 

“trabalhar” para chegar a todos eles e todas essas intervenções devem ser cuidadas de modo a 

serem bem efetuadas, assim como ter a preocupação e obrigatoriedade de proceder à 

manutenção dos mesmos, pois devem ser cuidados os recursos que nelas forem empregues. 

 

6.2 Trabalhos futuros 

No âmbito deste estudo pode surgir o interesse no desenvolvimento de novas investigações, 

apresentam-se de seguida algumas sugestões de trabalhos futuros: 

 - Alargar este estudo a mais concelhos do país, passando pela realização de novas 

pesquisas culminado com o agrupamento de um maior número de edifícios tradicionais 

públicos existentes ao longo do nosso território Português. 

 - Desenvolver estudos relacionados com este tema em parceria com as entidades 

responsáveis pelos edifícios e tentar levar a cabo algumas das sugestões propostas nesta 

dissertação, no que diz respeito à beneficiação e às diversas alternativas de utilização possíveis, 

a implementar nesta gama de edifícios. 

 - Elaborar uma base de dados, contendo toda a informação relacionada com estes 

imóveis, dando-os a conhecer a pessoas que tenham interesse em contribuir para a sua 

reutilização. 
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