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Para uma melhor compreensão do trabalho, incluo aqui o registo fotográfico, diário, feito ao 
longo da execução das duas peças, explicando passo a passo as várias fases do processo de 
construção.   

Memória Descritiva

- Materiais - 

 
- Reconstituição de uma cobertura em colmo -

 - troncos de madeira (de várias dimensões e espessuras), palha de centeio
 - material de união - corda, pregos, corda em palha de centeio (bancelhos) 

  Dimensões
- 1 mts x 1,10 mts de largura, 75 cm de altura   

Composição da estrutura  

- a estrutura de base, feita de toscos paus de madeira não tratada, encontrada no local de onde 
são originárias este tipo de coberturas de casas.

Composição da cobertura 

- feita em colmo (palha de centeio), colocado por cima da estrutura de base em paus, em 
camadas sucessivas;
- são também utilizados paus, colocados por cima da cobertura, e amarrados por cordas de 
palha (bancelhos) para protecção contra os ventos agrestes característicos das zonas serra-
nas.  
   
  
Interpretação plástica, ninho

Especificação dos materiais utilizados
- palha de centeio, verguinha de ferro,

Dimensões
- aproximadamente 60 cm de diâmetro (largura) e 1.70 mts (de altura) 
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O  abrigo

telhado,  cobertura em colmo;

 .estudos, esboços

. diário da construção da cobertura em colmo (esquema de fotos):

. trama estrutural de sustentação de uma cobertura/telhado

. cobertura em colmo (palha de centeio)

. paus de proteção contra os ventos (cangas)  
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Estudos, esboços
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       Exemplos de casas rurais com cobertura em colmo, Castro Laboreiro, anos 80
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      Esboço/ estudo de uma estrutura de abrigo
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Preparação do material (humidificação da palha para posterior colocação)

. a palha é espalhada e separada, retirando algumas das impurezas remoção 
das palhas mais finas.  

      

     - elementos construtivos -

 

       palha de centeio                 paus e troncos de várias dimensões e  
                                                                  espessuras
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  Início- colocação dos varedos/ caibros, troncos que  
   irão compôr cada água (lado) do telhado          

 
       Trama estrutural de sustentação de uma cobertura/telhado

 

    . Colocação dos troncos (ripado de paus) que  formam a estrutura irá suster o colmo 
     (trama interior)    

 

  . União das duas águas (lados) com o pau da cumeada,.simulação do ângulo do telhado .          
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          . União dos dois lados (águas) do telhado    
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              . Início da colocação da cobertura em colmo 
                   (1ª camada)
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             Colocação das camadas seguintes de colmo 
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     . Colocação do colmo correspondente à cumeada
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      . Colocação dos paus (cangas) que irão prender o colmo 
                (proteção contra o vento)
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      . Colocadas em tesoura (cruzadas no cimo do telhado) e travessos 
        (como ganchos), são presas à cobertura com bancelhos (cordas em palha) 
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O  abrigo

o ninho, interpretação poética

. estudos, esboços

. diário da construção da cobertura em colmo (esquema de fotos):

. bancelhos, elementos construtivos, de união

. bancelhos, elementos expressivos



23

Estudos, esboços
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Estudos, esboços
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. Início do trabalho; construção da estrutura do ninho, utilizando bancelhos, 
palha entrançada, presa ao ferro, colocada em espiral.   
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. bancelhos (pormenor)  
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o ninho e o telhado de colmo
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 bancelhos . corda feita em palha, utilizada para prender os feixes de centeio, 
 depois da segada e da malhada, usada também como elemento   
 de ligação e pormenor construtivo nas coberturas em colmo   
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 bancelhos, como pormenor construtivo e expressivo

Interior de uma cobertura em colmo onde são visíveis os 
bancelhos amarrando o ripado de varedo
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 ataduras e nós - bancelhos - pormenor expressivo


