PROJECTO

Tema de Capa

Reabilitação de duas casas rurais
de arquitectura tradicional
“corrente” numa aldeia do Oeste
Poucas serão as aldeias do Oeste que mantêm preservada a unidade urbanística ancestral, como a
Ribeira Maria Afonso (Torres Vedras), a par da qualidade arquitectónica do conjunto, essencialmente composto por edifícios comuns e de duas ou três casas solarengas, como a Casa de Nossa Senhora
da Natividade 1652 (Casa da Ribeira), a Casa da Comenda de Santo António e a Quinta Ribeira que
formam, em conjunto, a expressão identitária da aldeia.

Aldeia Ribeira Maria Afonso. Casa novecentista
ao centro em reabilitação.

A oportunidade de reabilitar dois edifícios de épocas distintas, em que ambos caracterizam, de forma clara, dois
tempos distintos na evolução das tipologias e, consequentemente, no modus
vivendi dos seus habitantes, permitiu-nos reflectir, em conjunto com
os seus proprietários, família Patena
Forte, sobre o modo como intervir
num contexto mais amplo daquele
que representa a propriedade privada. Ou seja, assegurar que a estima pública pela aldeia se mantenha
acima da(s) vontade(s) particular(es)
e que as pequenas intervenções nestas casas anónimas assegurem com
elevação a renovação/actualização da
aldeia, sempre no seu todo. A mais
antiga, que identificamos enquanto
“Casa Saloia”, é proveniente de um
tempo muito antigo e terá permanecido estável ao longo de séculos, praticamente uma tipologia “acabada”
logo que surgiu. E a segunda, a “Casa

Novecentista”, que será a tipologia
da mudança de paradigma das casas
de finais do século XIX, princípios do
século XX.
Implantam-se, praticamente, lado a
lado com uma adega a separá-las. A
exiguidade dos espaços de logradouro é, também, uma das características destas aldeias onde o terreno de
cultivo se localizava fora e o espaço
livre da aldeia se resume à circulação e aos pátios, terreiros e pequenos
patamares ajardinados das casas de
“aparato”.
A Casa Saloia da Ribeira Maria Afonso, que pretendemos reabilitar, enquadra-se na tipologia das casas torreadas
características do Oeste, mas, representativa de uma zona mais vasta entre Peniche e Sesimbra, tendo o seu
núcleo irradiante origem na região
de Sintra/Mafra. Saloio será uma
palavra de origem árabe que significa “habitante do campo”. A identidade arquitectónica a que nos referimos

reportar-se-á a um tempo antigo
de povoamento desta região e que,
segundo alguns estudiosos, terá
origem na instalação de casais de
muçulmanos convertidos, entretanto
tolerados por D. Afonso Henriques,
mediante tributo, depois de 1147,
após a conquista de Lisboa1.
Para além da discussão histórica,
importará reforçar o carácter original desta tipologia que se distingue
pelo torreão cúbico que se eleva do
piso térreo formando dois pisos, de
baixo pé-direito. A sua regularidade,
em termos de métrica e de esquema
funcional, tornam-na numa das identidades mais constantes no panorama
da arquitectura vernacular portuguesa. A confirmar esta realidade estão
diversos levantamentos executados,
por nós, em trabalhos de investigação na grande região de Lisboa, de
Peniche ao Cabo Espichel, e, ainda,
curiosamente, com fortes probabilidades de terem sido “exportadas”

Conservação de rebocos exteriores.

Reabilitação de “anexos” a tardoz para zona exterior (pergulada) de estar e convívio integrando
balcão mirante sobre a aldeia.
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A - Cozinha antes de reabilitação. Lar e forno serão preservados; B e C - Quarto do primeiro piso com paredes de tabique restauradas; C - Escada de acesso ao primeiro piso com paredes de tabique. Todo o conjunto será reabilitado.

enquanto modelos, logo no povoamento inicial para as Regiões Autónomas da Madeira, Açores e, também,
para as Canárias.
A organização do fogo resulta genericamente da elevação de um “torreão”,
quase sempre quadrangular, de quatro águas, nem sempre regular nas
quatro faces, onde se localiza, no piso
inferior, a sala e a escada de madeira
de acesso ao primeiro piso. Uma porta
interior dá acesso à cozinha lateral
do piso térreo, que também usufrui
de porta com postigo para o exterior.
Ainda a partir deste compartimento, acede-se a outros compartimentos
associados à lavoura como o palheiro, o arrumo de carroça, o estábulo, etc.. A cozinha é ampla e recebe
a boca do forno e o lar, enquanto
que este se implanta para o exterior
contribuindo para a imagem plástica
desta tipologia. A chaminé, que dá
continuidade à saia interior sobre o
lar, é genericamente um elemento de
grande expressão, quase sempre paralelepipédico, coroada por um meio
círculo de fresta central. À falta de
uma grelhagem lateral cobre-se esta
fresta por telhas canudo para evitar a
entrada da chuva, saindo o fumo lateralmente no contacto da curva com o
plano vertical.
O principal objectivo desta intervenção em termos de princípios, portanto, para além dos programas funcionais a instalar, prende-se com o
reconhecimento de que estes edifícios,

aparentemente anónimos, são, no
fundo, a grande moldura cultural que
caracteriza os assentamentos rurais.
E, pelo facto de serem frágeis nos
seus materiais e tecnologias e singelos na sua composição arquitectónica,
são precisamente aquilo que são, ou
seja, genuínos e, por isso mesmo, são
a alma da diversificada arquitectura
popular portuguesa. Nesse sentido,
julgamos que o caminho seria a sua
reabilitação mínima, ou seja, infraestruturá-los e requalificá-los em termos
de conforto.
Iniciámos as obras de requalificação
pela Casa Novecentista, em curso há
cerca de um ano, seguindo-se a Casa
Saloia, talvez a mais delicada por se
tratar de uma casa “mínima”, onde
pretendemos repor de novo a sua
expressão de casa torreão, recorrendo
às tecnologias originais, beneficiando
da experiência em curso.
Esta casa caracteriza-se pela unidade
e regularidade espacial e formal a que
um esquema sistematizado em alvenaria de pedra e madeira não será dissociável. A dimensão quadrangular
da casa, o pé-direito elevado onde os
vãos ligeiramente alongados e equidistantes estabelecem uma discreta
hierarquia como a altura da cobertura, serão resultado da introdução das
novas regras propagadas pelo higienismo oitocentista, que tardiamente
chegou a Portugal.
Se observarmos, da estrada nacional,
a aldeia da Ribeira Maria Afonso,

facilmente identificamos esta casa de
entre as demais. Não só pela implantação em lugar elevado, mas sobretudo pela sua proporção relativa aos
dois pisos, mais elevados do que os
desta pequena unidade urbana, bem
como a cobertura alteada e não “abatida” sem longos contrafeitos como os
das casas tradicionais.
No seu interior, os pisos comunicam
por uma escada central, implantada
lateralmente, que resultará de uma
“planta cruzeta” localizada a eixo,
optimizando a solução estrutural. Ou
seja, o corredor do piso 1, com estrutura de fora a fora integra no pavimento
e no tecto (sótão) o lance da escada
associado ao sanitário na sua continuidade (do piso 1) constituindo a amarração, ou atirantamento dos eixos
às quatro fachadas contrariando os
esforços transversos. Também a armação da cobertura, apoiada num lintel contínuo de madeira, amarrará
todo o conjunto formando uma unidade homogénea. A constituição das
paredes divisórias, em tabique de
prancha ao alto e fasquiado, asseguram a continuidade e coerência ao
sistema estrutural. A compreensão
deste sistema construtivo a par da
identificação dos materiais, são a base
do nosso projecto e da obra que permitirá a sua manutenção. Para tal,
foram identificadas as patologias e
as causas das mesmas, de modo a se
proceder à sua adequada correcção.
A reabilitação desta casa, em termos
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funcionais, passa por alguns ajustamentos no piso 0 que se consideram indispensáveis para o uso quotidiano da
nossa contemporaneidade. Contudo,
tem sempre como premissa a máxima manutenção da identidade física,
formal e espacial da casa. Mesmo a
introdução do pequeno sanitário e
armário neste piso procura “encaixar-se” na “cruzeta” estrutural reforçando a ideia cerne desta unidade. No
piso superior, o sanitário será também
reformulado viabilizando a sua divisão em duas unidades.
A cozinha manterá a sua localização
e será o elemento charneira na ligação
entre a casa e as construções a norte.
A sua situação actual, “comprimida” entre volumes, levou-nos a optar
por reintegrá-la através da remoção
da cobertura recentemente executada (fibrocimento/subtelha com telha
cerâmica marselha) e a implantação
de um terraço de modo a libertar o
corpo da casa que ganhará uma nova
leitura neste quadrante. O terraço, um

pouco elevado relativamente ao da
cozinha (implantado na cota original),
permitirá o reequilíbrio do conjunto e beneficiará da sua condição de
“balcão-mirante” sobre a paisagem
envolvente. Uma pérgula irá sombrear o espaço deixado livre após o desmonte da dissonância (antigo palheiro) potenciando um local aprazível
de vivência no exterior. Aliás, todo o
tratamento dos volumes localizados
nesta zona tem por objectivo a sua
valorização, bem como dos pequenos
pátios deixados livres, onde se integrarão plantas aromáticas e arbustos
da flora nacional, em canteiros à cota
dos empedrados, de modo a evitar-se
a impermeabilização do solo.
Uma rede de drenagem será implantada no perímetro das construções
para evitar a ascensão por capilaridade das paredes ou mesmo a eventual
inundação dos diversos compartimentos dispostos por patamares.
Como referimos anteriormente, não
só manteremos, na casa principal, a

tecnologia e os materiais pré-existentes, nomeadamente os soalhos do primeiro piso, como os forros dos tectos
igualmente em madeira na tradicional
“saia-camisa”, como todo o reforço
e ou substituição parcial ou total de
alguns elementos degradados, ou em
falta, serão de idêntica constituição.
Também as paredes de alvenarias
foram reparadas e rebocadas com
argamassas de cal e areia, e pintadas
a tinta de silicatos inorgânicos, na
cor branco. As caixilharias são em
madeira, nas folhas de abrir na cor
branco, e com molduras-batente em
verde-escuro.
Na cobertura, implantaram-se sobre
a armação de madeira painéis sandwish com isolamento térmico sobre os
quais se recolocou a telha de canudo
existente, depois de limpa.
A intervenção que propomos procura restituir a expressão inicial da
casa, adaptando-a às exigências da
vida contemporânea sem perder a
sua identidade enquanto unidade de
casa rural num contexto urbano, associado ao pequeno microcosmos que
constituem as estruturas antigas do
logradouro.
A reabilitação e o restauro têm por
objectivo, para além do ajustamento
da espacialidade com redução da área
construída, após remoção de anexos
parasitas, um uso qualificado. A valorização destes singulares edifícios de
arquitectura vernacular, no seu todo,
irá contribuir para a permanência das
características deste aglomerado que
“milagrosamente” (dado o contexto
nacional), ainda se mantém coeso e
livre de atentados arquitectónicos e
urbanísticos.
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Alçados e plantas da Casa Saloia e da Casa Novecentista ao nível do piso 0. Da perfeita articulação entre
volumes, patamares e acessibilidades resulta a identidade urbanística e arquitectónica da aldeia.
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