
14 |  P&C  Nº55  | Julho > Dezembro  2013

Boas Práticas

Casa de Santa 
Maria (Cascais)
A Casa de Santa Maria (fig. 1), construída 
em 1902, é uma das primeiras obras do 
arquiteto, que contava, então, pouco mais 
de vinte anos. Tratou-se de uma encomenda 
de Jorge O’Neill, bisavô de Hugo O’Neill, 
atual presidente da Associação Portuguesa 
de Casas Antigas. A Casa de Santa Maria, 
que chegou a pertencer a José Lino Júnior, 
engenheiro e irmão mais velho de Raul 
Lino, é atualmente propriedade da Câmara 
Municipal de Cascais, e forma um conjunto 
emblemático com o edifício do Museu-
-Biblioteca Condes Castro Guimarães e o 
Farol de Santa Marta. A Casa foi classificada 
o ano passado como Monumento de 
Interesse Público.

A exposição direta ao ambiente marinho 
do local não favorece a durabilidade dos 
materiais, em particular dos revestimentos, 
obrigando, ao longo do tempo, a repetidos 
cuidados de manutenção, como a 
intervenção agora levada a cabo.

O trabalho que a Monumenta foi chamada a 
realizar consistiu na execução de um projeto 
de reabilitação elaborado pela própria 
Câmara, e incidiu predominantemente sobre 
a cobertura. 

Para além da montagem do estaleiro, das 
plataformas de acesso e trabalho e de uma  
cobertura provisória, executaram-se os 

Ao longo dos mais de setecentos projetos que lhe são atribuídos e 
constituem o seu vasto legado, Raul Lino exerceu uma influência 
determinante sobre a arquitetura do século XX em Portugal. De entre 
as intervenções em construções antigas a que se dedica, a Monumenta 
concluiu, há pouco tempo, duas obras de reabilitação de coberturas 
em edifícios a que o nome daquele grande arquiteto se encontra 
ligado: a Casa de Santa Maria, em Cascais, e a Quinta das Mil Flores, 
em Lisboa.

Intervenções nas coberturas 
de duas obras de Raul Lino
Vítor Cóias |  Engenheiro civil, Monumenta, Lda. 

seguintes trabalhos na cobertura (figs. 2 a 5):
. Levantamento e desmonte dos elementos 
integrantes da cobertura;
. reparação e tratamento da estrutura 
de madeira; 
. assentamento de isolamento e 
complemento de estanquidade;
. alargamento, correção de pendentes e 
aplicação de caleiras em zinco;
. execução de novo beirado;
. assentamento de telhado com telha 
canudo.

Os elemento salientes da cobertura, 
como muretes, ameias e chaminés 
que se apresentam degradados, foram 
reconstituídos, consolidados localmente, 

revestidos com rebocos baseados em cal 
aérea e cal hidráulica e, finalmente, acabados 
com uma pintura baseada em polisiloxano. 

FICHA TÉCNICA 

Obra 426 | Reabilitação integral da cobertura sul
da casa de Santa Maria em Cascais

Local | Cascais

Dono da Obra | Câmara Municipal de Cascais

Diretor da Obra | Eng.º Pedro Colaço

Projeto de reabilitação | Arq.ª Teresa Duarte 
(coordenação) com a colaboração do Departamento 
da Cultura da Câmara Municipal de Cascais

Valor | € 72.661,80

Prazo de execução | 3 meses

Ano | 2011-2012
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1 | Casa de Santa Maria, Cascais. Ao fundo, o farol de Santa 
Marta. © Câmara Municipal de Cascais

2 | Vista geral da cobertura da Casa de Santa Maria, já com o novo 
telhado em curso de colocação. Ao fundo, a torre da Casa Condes 
Castro Guimarães.

3 | Renovação das caleiras pluviais em folha de zinco soldada.

4 | O topo da chaminé, antes da intervenção. Notem-se as redes 
instaladas para evitar a queda de fragmentos.

5 | A mesma chaminé, em curso de reconstituição.

6 | A Capela da Chancelaria da Embaixada do Brasil, Quinta das 
Mil Flores, Estrada das Laranjeiras, Lisboa, após a intervenção da 
Monumenta. Bela imagem, não fora a presença avassaladora do 
condomínio. 

Quinta das Mil 
Flores (Lisboa)
A segunda obra de reabilitação de 
coberturas, a que também está ligado o 
nome do arquiteto Raul Lino, situa-se na 
Rua das Laranjeiras, em Lisboa. Trata-
-se de uma capela integrada no edifício 
principal da antiga Quinta das Mil Flores 
(fig. 6). O conjunto, que vem referenciado 
no “Guia Urbanístico e Arquitectónico 
de Lisboa”, da antiga Associação dos 
Arquitectos Portugueses, foi adquirido em 
1987 pelo estado brasileiro para aí instalar a 
chancelaria da sua embaixada em Portugal.
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FICHA TÉCNICA 

Obra 433 | Execução de obras de recuperação da 
cobertura e de reforço estrutural das paredes da 
Capela da Chancelaria da Embaixada do Brasil 

Local | Lisboa

Dono da Obra | Embaixada do Brasil

Diretor da Obra | Dr. Joel Claro e Eng.º Luís Mateus 

Projeto de reabilitação | Coopertec, S.A.

Valor | € 34.333,98

Prazo de execução | 3 meses 

Ano | 2012

7 | Vista da estrutura após substituição de barrotes deteriorados, 
com as placas de guarda-pó de aglomerado de madeira colada 
já em curso de montagem.

8 | Fixação das ripas de PVC sobre a subtelha.

9 | Beirado de cunhal, antes da intervenção.

10 | Beirado de cunhal, após a intervenção. 

O edifício da Quinta das Mil Flores, 
atualmente “esmagado” pela presença dos 
blocos de apartamentos em condomínio 
com o mesmo nome, data do século XVII, 
mas a sua presente fisionomia deve-se 
a Raul Lino, que nele interveio em 1918, 
numa fase ainda jovem, mas já mais 
amadurecida da sua carreira. A capela da 
quinta, revestida interiormente a azulejos, 
é dedicada a Nossa Senhora da Rocha. 
À data da intervenção da Monumenta, 
a cobertura do pequeno edifício 
encontrava-se já bastante degradada, com 
deformações estruturais e infiltrações, 
originando escorrências no interior. Alguns 
dos rebocos apresentavam-se alterados e 
notavam-se algumas fendas em paredes 
resistentes. 

Após a montagem de uma cobertura 
provisória, foram efetuados os seguintes 
trabalhos (figs. 7 a 10):

. Substituição seletiva dos elementos 
estruturais da cobertura deteriorados para 
além do reparável;

Conclusão

As casas antigas, classificadas ou não 
como monumentos de âmbito nacional, 
constituem um património de inestimável 
valor para as nossas cidades e para o 
nosso país, não só em termos culturais 
mas também em termos económicos, 
dada a sua capacidade de atração de 
turismo de elevada qualidade. Mais do que 
um oneroso dever, a sua salvaguarda é, 
por isso, um ato de boa gestão. Importa, 
no entanto, que as intervenções sejam 
prudentes e pouco intrusivas, para evitar 
que constituam elas próprias fatores de 
desvalorização. É, também, necessário que 
sejam eficazes e duráveis, para assegurar 
a boa aplicação dos recursos financeiros 
nelas investidos. O respeito por tais 
requisitos pressupõe competência da parte 
de quem planeia, concebe e executa as 
intervenções.

A Monumenta, uma empresa do Grupo 
Stap, dedica-se exclusivamente à 
conservação e reabilitação de construções 
antigas e orgulha-se de ter sido 
selecionada para executar estas obras, 
cujo valor transcende a mera expressão 
monetária, dado o contributo que trazem 
à salvaguarda de duas interessantíssimas 
unidades do legado de Raul Lino e, por 
extensão, do nosso património cultural 
construído 

. aplicação de placas de regularização de 
aglomerado de madeira colada;
. aplicação de telha, sobre subtelha;
. injeção de fendas com caldas à base 
de cal hidráulica e preenchimento em 
profundidade;
. reforço estrutural dos cunhais com 
pregagens constituídas por varão metálico 
protegido contra a corrosão, selado e 
injetado;
. aplicação de reboco armado para 
confinamento dos cunhais reforçados.
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