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A Casa de Santa 
Maria, uma das 
primeiras obras do 
arquiteto Raul 
Lino, pertence à 
Câmara de Cascais 
desde 2004. É aqui 
que, durante dez 
sessões, será 
possível ficar 
a conhecer a obra 
de outros tantos 
arquitetos 
nacionais da 
primeira metade do 
século XX, um 
curso comissariado 
pelos professores 
Raquel Henriques 
da Silva, Maria João 
Neto e Rui Ramos 

Falar de Raul (e outros arquitetos) 
com vista para a baía de Cascais 
Arquitetura. A Casa de Santa Maria, uma das casas mouriscas que Raul Uno desenhou, abre 
as portas para um curso livre sobre arquitetos da primeira metade do século XX. Começa hoje 

PROGRAMA 

Hoje 

Mourrno: RAUL LINO (1879-1974) 
Por Raquel Henriques da Silva 
Professora da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas 

Dia 23 

ARourrEro: MIGUEL VENTURA 
TERRA (1866-1919) 
Por Júlia Varela 
Doutoranda de História da Arte 
da Universidade de Évora 

Dia 30 

MourrEro: PORFÍRIO PARDAL 
MONTEIRO (1897-1957) 
Por Ana Tostões, professora 
do departamento de Engenharia 
Civil e Arquitetura do Instituto 
Superior Técnico 

6 de abril 

ARQUITETO: CARLOS E GUILHERME 
REBELLO DE ANDRADE 
(1887-1971 e1891-1969) 
Por Luís Soares Carneiro 
Faculdade de Arquitetura 
da Universidade do Porto 

13 de abril 

ARountro: LUÍS CRISTINO 
DA SILVA (1896-1976) 
PorJosé Manuel Fernandes 
Faculdade de Arquitetura 
da Universidade de Lisboa 

20 de abril 

ARQUITETO: JOSÉ MARQUES 
DA SILVA (1869-I947) 
Por Gonçalo Canto Moniz 
Departamento de Arquitetura 
da Universidade de Coimbra 

27 de abril 

AKturrETO: CARLOS RAMOS 
(1897-1969) 
Por Bárbara Coutinho, diretora do 
MUDE - Museu do Design e da Moda 

4 de maio 

ARourrEro:CASSIANO BRANCO 
(1897-1970) 
Por Paulo Tormenta Pinto 
Departamento de Arquitetura 
e Urbanismo do ISCTE 

11de maio 

Arrounro: JOSÉ ÂNGELO 
COTTINELLITELMO (1897-1948) 
PorJoana Brites. Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra 

18 de maio 

ARourr EM: JORGE SEGURADO 
(1898-1990) 
Por José Manuel Fernandes 
Faculdade de Arquitetura 
da Universidade de Lisboa 

LINA SANTOS 

",É preciso ver que não existia aqui 
nada", diz Maria do Carmo Andrade, 
coordenadora da Casa de Santa Ma-
ria, no coração de Cascais, no terra-
ço, "a melhor vista da casa", olhando 
para o mar em frente e para a mari-
na. Quando esta casa nasceu, em 
1902, "tinha a baía a seus pés", expli-
ca. Não existia cimento a tapara vis-
ta e os seus habitantes usavam 
umas escadinhas para tomar ba-
nhos no mar. 

A casa foi feita para Maria There-
za O'Neill, urna das filhas de Jorge 
O'Neill, quando ela se casa com An-
tónio Avillez, e é um dos primeiros 
projetos do jovem Raul Uno, acaba-
do de completar os seus estudos em 
Inglaterra e na Alemanha, onde re-
colheu a influência do movimento 
inglês Arts & Crafts e do amor pelo 
património com o arquiteto alemão 
Albrecht Haupt. Conhecem-se-lhe 
outros três donos. José Lino, irmão 
do próprio arquiteto, para quem faz 
um aumento da casa em 1912, Ma-
nuel Ribeiro Espírito Santo e, desde 
2004, a Câmara de Cascais, que a 
abriu ao público e tomou em mãos 
a decisão de a dinamizar, a partir da 
obra do arquiteto. Neste ano pro-
movem o curso livre "Entre Arquite-
tos. Raul Uno e aArquitetura Portu-
guesa da 1.a Metade do Século XX", 
que começa hoje, às 18.00 (progra-
ma completo ao lado) e repete sem-
pre às quartas-feiras. 

A Casa de Santa Maria é uma das 
casas de Raul Lino a que os livros 
passaram a chamar de mouriscas, a 
partir das janelas ogivais com tijolo 
burro, que o artista fez nesta época. 
Começa na Casa Monsalvat e conti-
nua na Casa deTânger e na Silva Go-
mes. Janelas, e outros detalhes, que 
traduzem uma viagem "muito im-
portante", segundo Maria do Carmo 
Andrade. Quando o arquiteto e o 
aguarelista Roque Gameiro fazem 
urna viagem pelo Alentejo de bici-
cleta.A essa soma-se outra, precisa-
mente a Marrocos. 

"Raul Lino quer estar em harmo-
nia com a natureza", diz, ainda no 
terraço da casa. A vista confirma as 
suas palavras. A construção foi feita 
à beira da escarpa que dá para a 
praia de Santa Marta. Atrás, só pi-
nheiros. E há o exemplo máximo, a 
casa do próprio Lino, em Sintra, 
construída sobre uma rocha, lem-
bra a responsável. 

Aqui, em Cascais, são evidentes 
as influências do movimento inglês 
Arts & Crafts e de uma filosofia a fa-
vor do artesão contra a repetição  

mecânica, nota Maria do Carmo 
Andrade, defendendo o autor quan-
do se fala da famosa casa portugue-
sa. "O que é a casa portuguesa? Ma-
teriais portugueses e mão-de-obra 
portuguesa", afirma. E, quase no fi-
nal da visita, notando pormenores 
nos azulejos: "Construir com eco-
nomia, sem desperdício." 

O interior é revestido a azulejos 
oriundos de um convento a entrar 
em ruínas, em Frielas, da autoria de 
António de Oliveira Berrardes, um 
dos mestres desta disciplina Nasala 
de estar, de um padrão central 
numa lareira, replica vários dese-
nhos pelas salas de estare de jantar. 
Os azulejos surgem, também, num 
padrão novo, que não teria dificul-
dade em passar por moderno. 

Em 1914, a casa conhece um 
novo dono, José Lino. É do seu tem- 

po o salão principal (e maior) da 
casa, onde vão decorrer as sessões 
do curso livre, cujo comissariado 
científico é de Raquel Henriques da 
Silva, professora da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas, Maria 
João Neto, da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa, e de Rui 
Ramos, da Faculdade de Arquitetu-
ra da Universidade do Porto. 

Mantêm-se aqui alguns móveis 
também da autoria de Raul Lino, 
além daqueles que foram desenha-
dos para as próprias paredes, corno 
um pequeno nicho na sacristia da 
capela. Essa foi apenas mais urna 
das atividades em que esteve envol-
vido este homem que viveu até aos 
95 anos. "Fez cenografia para ópera, 
fez textos, ilustração infantil, azule-
jo, tapeçaria, artes decorativas", 
elenca. Além deter sido responsável  

pelos Monumentos Nacionais na 
década de 40. 

Nos anos 30, José Lino empresta 
a casa durante o verão a Manuel Ri-
beiro Espírito Santo. Reza a história 
que não queria comprar a casa, mas 
tinha namoro com Isabel Pinheiro 
de Mello, da família Arnoso, que vi-
via do outro lado da praia, na Casa 
de São Bernardo. No final do verão, 
o descendente do fundador do Ban-
co Espírito Santo acede a comprar a 
casa. Casa-se e tem 11 filhos. Du-
rante o tempo que aqui vive recebe, 
entre outros, o rei Juan Carlos, quan-
do este vive no Estoril. 

CASA DE SANTA MARIA 

Baía de Cascais. Aberta de terça a domingo 
das 10.00 às17.00. Encerra das 13.00 
às14.00 ao sábado e domingo. 
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ARQUITETURA COM CASCAIS À VISTA 
Na Casa de Santa Maria, uma das obras mouriscas desenhadas por Raul Lino, começa hoje um curso livre sobre dez arquitetos 

portugueses que marcaram a primeira metade do século )0C. As quartas-feiras até 18 de maio, a excelência em destaque. 
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