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UMA CASA EM PALMELA
Rui Afonso Santos*

A presente casa, habitação unifamilar, situa-se em Palmela, num zona agrícola plana. Dois 
factores condicionaram a obra acabada: a expressa vontade de privilegiar a relação com 
os espaços exteriores, nos quais avultaram componentes agrícolas, paisagísticas e 
estéticas, e simultaneamente, o desejo de criar um obra resolutamente contemporânea 
que conjuntamente considerasse as fortes tradições arquitecturais da região.
O resultado é uma construção de cariz inovador, no qual, muito justamente, a memória 
da habitação romana é sabiamente revista, quer na preservação da intimidade e 
separação dos espaços públicos (sala de estar, cozinha, casa de banho) dos privados 
(quartos, escritório, casa de banho), como na reutilização de elementos especificamente 
da antiguidade (como o impluvium que divide aquelas zonas e recolhe as águas da chuva, 
e a utilização de pérgolas cobertas de vinha). 
A estes elementos tradicionais estruturantes, aos quais podemos acrescer o ligeiríssimo 
embasamento ao romano e os pátios da tradição muçulmana, associaram-se, com grande 
equilíbrio e sensibilidade, especificidades da arquitectura e vivência contemporâneas: 
vastas superfícies envidraçadas que proporcionam amplas vistam magníficas ou 
repousantes e, simultaneamente, fornecem focos de luz, cuidadosamente estudados, que 
dissolvem o espaço interior em transparências; a circulação espacial subtilmente fluida, 
de herança racionalista moderna; a conjugação de diversas linguagens, numa 
interdisciplinaridade pós-moderna que conjuga disciplinas como a arquitectura, o 
paisagismo, o design gráfico e de equipamento).
Com uma área bruta de construção de 126 m2 a casa, térrea, o requerente inclinava-se 
para uma tipologia em L, ponto de partida tradicional que basicamente se respeitou na 
configuração geral, embora diluída em função das componentes visuais e paisagísticas: a 
entrada, virada a norte (zona marcada por uma paisagem descaracterizada de maciços 
arbóreos de diversas origens), é, justamente, quase cega, e da porta de acesso 
vislumbra-se já um eixo visual que percorre longitudinalmente a casa e deita para a serra 
de São Francisco, a Sul. Um vestíbulo, com pontos de vista múltiplos, é o ponto exacto 
onde se cruza um corredor, rasgado por uma fresta envidraçada por onde se observa o 
montado de sobreiro, assim determinando novo eixo formal e visual (e temos aqui 
revista a memória dos antigos cardos e decumanus).
Para o elemento paisagístico determinante que é a serra de São Francisco abrem as 
vastas e espectaculares zonas envidraçadas da grande sala de estar e de jantar, acrescida 
de uma lareira suspensa, de esculturais formas simples que dialogam com o pilar de 
suporte da cobertura, inteiramente plana; pátio, cozinha, casa de banho e copa situam-se 
nesta zona pública, servidas por janelas verticais envidraçadas que fornecem luz em 
abundância e vistas simultâneas para o vasto olival, preservado e situado a poente.

Do lado nascente, situa-se o outro corpo da habitação, disposto perpendicularmente, 
definindo o «L» estruturante que uma habitação vernacular antiga e contígua confirma, 
com o impluvium aberto disposto no ângulo e separando o anterior corpo das zonas 
públicas deste corpo de vivência privada.
Em três zonas se subdivide este corpo, correspondentes ao quarto da filha, casa de 
banho, o quarto principal com a respectiva casa de banho, e no extremo, o escritório, 
com vastas janelas viradas a Sul e também para o impluvium. O antigo scriptorium 
romano, local do pater-familias, converte-se aqui numa espécie de cockpit, na medida em 
que à qualidade do espaço de trabalho se alia o controle visual para todos os eixos 
importantes, das vistas da entrada e impluvium às da sala de estar, Serra de São Francisco 
e do extenso Olival. 
O quarto da filha tem uma janela virada a nascente, onde se situa o belo montado de 
sobreiro. Para ele deitam igualmente as janelas do quarto principal e casa de banho 
respectiva. A casa de banho junto ao quarto da filha é iluminada zenitalmente por uma 
clarabóia envidraçada por onde se vislumbra o céu. O revestimento em azulejos 
apresenta um excelente padrão gráfico que, partindo de um módulo em linha quebrada, 
se desmultiplica infinitamente em grelhas ziguezagueantes. Este espectáculo gráfico e 
visual, que se encontra igualmente na casa de banho do quarto principal, é reforçado pelo 
jogo de reflexos luminosos que o impluvium refrescante proporciona, que se espraiam 
por paredes e tectos. Uma simples abertura da porta do quarto proporciona um eixo 
visual inusitado e quase infinito, que vai do impluvium reverberante aos pátios-terraços 
revestidos a tijoleira artesanal (idêntica às das zonas interiores) e se estende até ao belo 
olival.
Esta casa é referencial, na medida em que constitui um mix formal e conceptualmente 
inovador. Ela conjuga as especificidades da vivência contemporânea e das suas linguagens 
com o respeito absoluto pelos elementos culturais tradicionais, tanto eruditos como 
vernaculares. Sem qualquer espécie de concessão ao historicismo, ela serve de modelo 
cultural: vida, paisagem, tradição cultural, pluralidade contemporânea e arquitectura 
conjugam-se e harmonizam com grande cuidado e sensibilidade.
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