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Casas do Lagar 

Os trabalhos descritos dizem respeito à reconstrução de um conjunto habitacional composto por 

cinco moradias existentes na freguesia de São Julião da Barra, Oeiras, e que faziam parte da Quinta 

de São Pedro (século XIX). 

INTRODUÇÃO
Com o crescente desenvolvimento 
da actividade agrícola, que se ini-
cia no concelho no séc. XVI (sob o 
reinado de D. Manuel) até meados 
do séc. XX, foram surgindo várias 
quintas para exploração agrícola e 
para recreio.
Os edifícios, que se encontravam 
abandonados à data do processo de 
reconstrução, faziam parte da Quinta 
de São Pedro e serviam como habi-
tação de apoio aos caseiros e todo o 
pessoal de serviço. 

LEVANTAMENTO DO EXISTENTE
As Casas do Lagar encontravam-se 
integradas numa zona habitacional 
sólida, confinadas entre o edifício 
principal da Quinta de São Pedro e, 
a tardoz, por moradias a uma cota 
superior. Estando organizadas em 
bloco e localizadas da parte de fora 
dos portões da Quinta de São Pedro, 
em frente aos seus portões principais, 
as cinco moradias estavam dispostas 
em quatro edifícios, três deles cons-
tituídos por um piso com aprovei-
tamento de sótão e, num dos edifí-
cios desenvolviam-se duas moradias. 
Todos dispunham de um pequeno 
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logradouro próprio.
Apresentavam uma construção sóli-
da, com paredes em alvenaria de pe-
dra, vigamento e soalhos em madei-
ra, vãos em cantaria e cobertura em 
telha de canudo assente sobre estru-
tura de madeira, retratando as tradi-
ções e costumes da época.
Nas cozinhas e instalações sanitárias, 
os pavimentos de madeira apareciam 
revestidos em mosaico hidráulico e as 
infra-estruturas de águas e esgotos, 
na parede exterior, em coluna. As 
bancadas e pias eram talhadas em 
pedra natural, embora com o passar 
dos anos tenham sido alvo de van-
dalismo e de saques, encontrando-se 
alguns exemplares destruídos pela 
impossibilidade de serem removidos.
Nos corredores e salas eram visíveis 
ainda vestígios, embora muito degra-
dados e sob pinturas em grafite, de 
pinturas decorativas em tectos e mar-
moreados em paredes.
Não existiam edifícios com acaba-
mentos nobres, pela sua utilização, 
embora no seu conjunto com o edifí-
cio principal da Quinta de São Pedro 
se conjugassem harmoniosamente no 
espaço que ocupavam.
Eram visíveis alterações na constru-
ção inicial destacando-se várias épo-
cas, desde as pinturas decorativas a 
intervenções em cozinhas e instala-
ções sanitárias mais recentes.
Estas moradias estavam abandona-
das antes da intervenção e encon-
travam-se em avançado estado de 
degradação, com prejuízo para o 
património e para a zona em que es-
tão inseridas.
Feito um levantamento das anoma-
lias, verificou-se que, por cedência da 

estrutura da cobertura e consequente 
exposição às agressões meteoroló-
gicas, toda a estrutura de madeira 
estava irrecuperável, verificando-se 
o colapso das lajes e a degradação 
das paredes de alvenaria nas suas 
ligações.
Para além de que as paredes exterio-
res se encontravam bastante deterio-
radas devido à remoção de algumas 
cantarias dos vãos, durante o período 
de abandono.
Deste modo, e posto que a recupera-
ção destes edifícios não seria possível 
pois não se verificou a existência de 
uma única parede resistente, restou 
a tentativa de uma reconstrução que 
fosse harmoniosa, se integrasse na 
envolvente e introduzisse, na medida 
do possível, elementos arquitectónicos 
característicos do período pombalino.

PROPOSTA DE  
RECONSTRUÇÃO
A proposta de intervenção preten-
deu respeitar e integrar os edifícios 
na envolvente, evidenciando sime-
tria nos elementos constituintes das 
fachadas e da planta, procurando 
não influenciar a leitura sobre o 
ambiente e a época que este denuncia, 

Reconstrução de cinco moradias

Antes da intervenção - vista sul. Antes da intervenção - alçado principal.
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mantendo-o integrado na sua lingua-
gem.
Desenvolvendo-se numa das zonas 
mais antigas da cidade, as novas 
moradias apresentam um estilo exte-
rior tradicional, com muitos traços 
pombalinos. As Casas do Lagar são 
constituídas por uma estrutura por-
ticada em betão armado e paredes 
duplas exteriores em alvenaria cerâ-
mica, com isolamento térmico e acús-
tico, mantendo a espessura que se 
utilizava na época.
A cobertura apresenta uma mistura 
de telha de canudo envelhecida e 
beirados duplos à portuguesa com 
moldura em fingido de argamassa. 
As chaminés são todas diferentes e 
representam a cultura e arquitectura 
portuguesas, que a par da cor, distin-
guem cada um dos edifícios.
Utilizam-se varandins característicos 
da época pombalina, recorrendo a 
cachorros em pedra e guardas em 
ferro fundido, bem como outros ele-
mentos decorativos, como peanhas 
e floreiras, elementos que, em sin-
tonia com os restantes, conferem ao 
conjunto uma identidade marcante 
e distinta. 
Os arcos das entradas principais são 
revestidos a pedra lioz, bem como as 
molduras, cunhais e frisos.
Para resolver as questões de estacio-
namento e segurança, foi projectado 
na cave um estacionamento, comum 
a todas as moradias, onde se locali-
zam as arrecadações.
Contrastando com o exterior pomba-
lino, foi apresentado um estilo inte-
rior contemporâneo com muita luz, 
amplitude de espaços e funcional. 
Foram escolhidos e empregues mate-
riais nobres, em formas contemporâ-
neas, procurando-se a optimização 
do espaço disponível.
Os pavimentos foram revestidos com 
soalho em madeira maciça de sucu-
pira, as paredes estucadas e os tectos 
estucados e/ou revestidos a gesso 
cartonado.
Este conjunto habitacional é consti-
tuído por cinco moradias de tipolo-
gias T2 e T3, esta última em duplex. 

Em todos os edifícios, os pisos supe-
riores das moradias em duplex 
desenvolvem-se em águas furtadas, à 
semelhança do anterior edificado.

CONCLUSÃO
No geral, esta intervenção de recons-
trução de um conjunto de cinco mo-
radias, na impossibilidade de restau-
rar o património edificado dado o  

seu avançado estado de degradação 
(por imperativos hoje cada vez mais 
comuns, como sendo a ausência de 
manutenção dos edifícios e o abando-
no dos mesmos), resultou num pro-
jecto equilibrado. Este projecto focou 
uma construção típica portuguesa 
que, interiormente, apresentasse um 
elevado nível de conforto e como-
didade para os seus utilizadores e 
que, exteriormente, se integrasse na 
envolvente com uma arquitectura 
tradicional, reproduzindo técnicas 
antigas, materiais e métodos constru-
tivos tradicionais, tendo como princi-
pal objectivo a salvaguarda do nosso 
património.
A falta de manutenção e de conserva-
ção, ao longo dos anos, levou a uma 
degradação extrema destes edifícios 
tornando inexequível a sua recupera-
ção, hipotecando qualquer hipótese 
de reestruturação e reabilitação dos 
mesmos. Esta realidade condicionou 
a sua reconstrução que, em muitos 
outros casos, não é feita em harmo-
nia com o edificado envolvente nem 
respeita as técnicas, formas e métodos 
construtivos tradicionais portugueses.
Verifica-se que, com a falta de manu-
tenção e conservação e com o passar 
dos anos, os custos energéticos, quer 
com a construção quer com a demo-
lição destes edifícios, tenderão a ser 
bastantes elevados.
A intervenção realizou-se num prazo 
de doze meses, tendo sido utilizados 
materiais, equipamentos e soluções 
que proporcionaram uma redução 
energética ao nível da construção e 
da sua utilização.
Com o avançado estado de degrada-
ção que se verificou, e que se verifica, 
em grande parte do edificado no 
nosso País, que soluções apresenta-
remos para estes edifícios onde a rea-
bilitação se torna quase impossível e 
muito onerosa? 
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Após a intervenção - logradouro.

Após a intervenção - alçado principal.


