
MEMÓRIA DESCRITIVA

E JUSTIFICATIVA

O objectivo deste projecto é conceber uma
proposta que não só responda a todas as exi-
gências funcionais de uma família numerosa
como também crie um conjunto de estraté-
gias que permitam um diálogo intenso entre
uma construção moderna e a sua envolvente
agrícola.

Nesse sentido, a tipologia da casa pátio
surge como a resposta mais natural a um
programa algo extenso que necessita de ser
integrado num contexto rural. Deste modo, a
proposta localiza-se na parte norte do terre-
no, junto a uns muros de granito existentes.
Abre as divisões nobres a nascente, sul e
poente e desenvolve um pátio voltado a
Norte. 

O acesso desde o caminho público é efec-
tuado através de um pavimento em calçada
de granito que permite não só o estaciona-
mento exterior e interior como a chegada à
entrada principal da casa. A cobertura incli-
nada não só reflecte este movimento de che-
gada como permite a existência de um escri-
tório no mezanino sobre a sala comum, no
ponto mais alto da habitação.

O programa da casa é dividido segundo cada
uma das 4 alas que compõem a estrutura da
casa. Assim, ao nível do rés-do-chão: na ala
poente encontram-se uma suite, o quarto de
banho de serviço, a cozinha e a lavandaria;
na ala sul implantam-se a sala comum e o
alpendre exterior; na ala nascente encon-
tram-se dois quartos servidos pela mesma
casa de banho, duas suites e a escada para
acesso ao escritório; na ala norte localiza-se
a garagem e uma despensa. No segundo
piso localiza-se apenas um escritório com
uma varanda sobre a sala comum. Um corre-
dor aberto para o pátio estrutura todo o con-
junto das alas poente, sul e nascente. 

A proposta recupera a tradição das Casas
Pátio agrícolas típicas da arquitectura popu-
lar portuguesa nas quais a entrada é feita
através de um pátio de serviço.

As suas cores são comuns na tradição popu-
lar portuguesa: fachada em “ocre” e esqua-
drias em vermelho “sangue de boi”. 

Rodeada pela natureza, a proposta procura
recuperar a tradição popular portuguesa de
uma arquitectura chã tipicamente rural.
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