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Moradia dos arredores do Porto 
Telhado de quatro águas, com fachada

caiada e janelas de guilhotina

Palheiros 
Casa de pescadores, 

construídas em madeira, 
pintada de cores vivas

Casa alpendrada 
Construção em xisto com 
varanda recolhida, situada 
a meio da fachada

Habitação com 
varanda envidraçada 
Paredes rebocadas e caiadas, com 
janelas de guilhotina. As casas estão 
normalmente orientadas para sul, 
para terem mais horas de sol

Casa dos judeus
Construção em granito e xisto, 
com telhado de duas águas

Grandes lajes de pedra Varanda 
corrida,
envidraçada

Coluna do alpendre com 
elemento decorativo 
em ‘S’ de dupla espiral

Chaminé estreita,
acima do cume do telhado

Cobertura inclinada
de quatro águas, com

beirados salientes

Grandes blocos
quadrangulares de granito,

dispostos em fiadas horizontais

Forro no telhado
por cima dos barrotes

CASA MINHOTA

Escada na frontaria da casa

Chão de terra batida
ou lajado a xisto

Telha-vã assente 
sobre o ripado

Paredes
de xisto Molduras 

das portas 
e janelas
caiadas 

CASA BEIRÃ

Beiras

Trás-os-Montes

Minho

Habitação Serrana 
Construção em xisto 
ou granito, com escada 
saliente e telhado 
de duas águas

Casa de lavoura
Construção em granito e telhado de 

quatro águas. Arrumações no piso térreo

O xisto predominou durante séculos nas habitações da zona Norte

de Portugal. Mas há muitos outros materiais e formatos, com tradições

pelo país fora, que o tijolo e o cimento vão fazendo desaparecer

Espigueiros

São pequenos celeiros, em
pedra ou madeira, para guardar 
as espigas de milho. Estas 
construções estão assentes 
sobre aduelas de pedra, 
para impedir 
a subida
de ratos 
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Loja

Quarto

Quarto

Curral

Sala

Casa transmontana

Telhado pouco
inclinado com
cobertura de xisto

Construção com blocos
de xisto empilhados 
desalinhadamenteChão de xisto 

miúdo
Escada de pedra,
encostada à parede

Varanda coberta 
na fachada que
dá para a rua

Quarto

Curral

Casas do Norte
São geralmente de dois pisos: 
um térreo, para arrumações 
e abrigo do gado, e um andar 
de sobrado para as  pessoas.
A construção é em granito ou xisto,
sem qualquer reboco ou caiação

Região onde predominam 
terrenos xistosos e graníticos, 
materiais resistentes à chuva

Clima húmido com pluviosidade 
elevada e temperaturas baixas

Freixo
de Epada
à Cinta

Sabugal
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BRAGA

Zonas onde existem 
outras variantes do mesmo 
tipo de construção
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