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Em Trás-os-Montes, principalmente na sua paisagem rural, podemos encontrar vários 

tipos de construções antigas que foram edificadas para servir actividades agrícolas ou 
pecuárias tradicionais nesta região, como por exemplo: pombais; curriças antigas; abrigos 
para pastores e animais; moinhos; lagares antigos; silos verticais em granito; palheiros e 
cardenhas; fojos; e outros. Algumas, ainda hoje são utilizadas no quadro da actividade para 
que foram construídas; outras, encontram-se abandonadas, ou caminham para o abandono, 
por razões relacionadas com a sua substituição por unidades mais modernas ou pela 
progressiva decadência da actividade a que estão associadas. 

Estas construções apresentam características únicas, ou singulares, do ponto de vista 
arquitectónico, funcional e temporal; e são, também, documentos da nossa história rural. 

Este património pode ser aproveitado e valorizado pela revitalização de algumas 
actividades no meio rural; pela sua recuperação; pelo seu enquadramento em novas 
actividades (como por exemplo o turismo); e pelo seu interesse como documentos da nossa 
identidade cultural. 

Para dar a conhecer e valorizar estas construções, será importante, fazer o 
levantamento das construções agrícolas antigas existentes e do seu estado de conservação; 
divulgar a sua forma de utilização tradicional e a sua razão funcional; estudar e avaliar as 
possibilidades de recuperação ou reconversão. 
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Along Trás-os-Montes, mainly in rural zones, there are a variety of ancient buildings or 

constructions, built to serve traditional activities, related with agricultural and livestock. 
Some of them are still in use for the activitie they were built; other ones were 

abandoned, or are progressively neglected as they have been changed by modern unities or 
by the decline of the activities they are associated. 

This constructions present some unique and singular architectonic, functional and 
historic features; and they are documents of own rural history. 

This patrimony must be saved and valuated by revitalizing some rural activities; by its 
recuperation; reconverting its utilitie; and by its interest as cultural testimonies. 

It’s important to study and to draw up an inventory of these buildings and constructions; 
their actual condition; to divulge their function and utilization; to study and evaluate the 
possibilities of recuperation or reconversion. 

 


