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Apresentação

O II Colóquio Internacional A Casa Senhorial: Anatomia dos interiores foi
realizado de 11 a 13 de agosto de 2015, promovido pela FCRB, com o apoio da
EBA/UFRJ, da EAU/UFF, do Museu da República/Ibram, Universidade Nova de Lisboa
(Portugal) e Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva (Portugal), tendo patrocínio da
Faperj e da Capes.
O evento é desdobramento do projeto “A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de
Janeiro: Anatomia dos interiores”, realizado de 2012 a 2014, voltado para o estudo da
casa de morada da nobreza e da alta burguesia, entre os séculos XVII e XIX, focando
nos múltiplos aspectos dos seus interiores, em duas regiões do mundo cultural e
artístico luso-brasileiro: Lisboa e Rio de Janeiro. O projeto foi proposto pela
Universidade Nova de Lisboa (Portugal) e Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva
(Portugal), e contou com o patrocínio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
Para sua realização, foi estabelecida uma nova metodologia de análise baseada em
quatro linhas de investigação: I. Mecenas e artistas. Vivências e rituais; II. Identificação
das estruturas e dos programas distributivos e estudo aprofundado de nomenclaturas
funcionais e simbólicas de cada espaço; III. Estudo da ornamentação fixa – tetos,
azulejaria, talha, pintura, estuques, têxteis, pavimentos, chaminés, janelas e portas,
mobiliário integrado; IV. O equipamento móvel nas suas funções específicas. Os
trabalhos desenvolveram-se ao longo de 36 meses e resultaram em duas publicações e
em site especializado: www.casaruibarbosa.gov.br/acasasenhorial.
No Brasil, a pesquisa teve o apoio da Fundação Casa de Rui Barbosa e contou
com pesquisadores de diversas unidades acadêmicas (EBA/UFRJ, FAU/UFRJ, Museu
Nacional/UFRJ, EAU/UFF, Museu da República, além da FCRB), abrangendo as áreas
de museologia, arquitetura, paisagismo, artes decorativas, história da arte e história,
dando prosseguimento a iniciativas de intercâmbio luso-brasileiro da FCRB.1
Ao longo dos trabalhos, foram promovidas reuniões no Rio de Janeiro e em
Lisboa. No Rio, foram realizados dois encontros dos pesquisadores brasileiros e os
coordenadores portugueses, de 24 a 26 de agosto de 2011 e de 20 e 22 de agosto de

1Essa

cooperação teve início em 2006, com a promoção do Encontro Luso-Brasileiro de MuseusCasas ― série bienal já em 4ª edição ― voltada para o diálogo entre museólogos e pesquisadores
dos dois países, tendo como pauta aspectos formais e estruturais, de significação simbólica e de
memória, dos museus-casas. Além disso, foi realizado um conjunto de iniciativas acadêmicas,
como cursos e workshops.

2012, e, em Lisboa, o workshop “A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro:
estruturas internas, ritual e quotidiano" no Palácio Fronteira, a 17 de janeiro de 2013.
Para conclusão da primeira etapa da pesquisa, foi promovido, de 4 a 6 de junho
de 2014, o Colóquio internacional “A casa senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro
(séculos XVII, XVIII e XIX). Anatomia dos interiores”, no Museu de Artes Decorativas Palácio Azurara, sede da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, que reuniu 36
conferencistas portugueses e estrangeiros. O interesse suscitado pelo colóquio, com
significativa participação de investigadores brasileiros, levou a FCRB promover nova
edição no Rio de Janeiro. O projeto inicial desdobrou-se e os interesses por estudar os
interiores das casas alargaram as referências geográficas, englobando várias cidades
brasileiras e portuguesas. Nessa ampliação de horizontes, o II colóquio buscou reunir
mais estudos de caso, buscando contemplar outras experiências de morar em outros
países.
A organização do evento foi iniciativa de quatro pesquisadoras atuantes desde o
primeiro projeto: Ana Lucia Vieira dos Santos, da Escola de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Federal Fluminense, Ana Maria Pessoa dos Santos, pesquisadora da
Fundação Casa de Rui Barbosa; Isabel Portella, museóloga do Museu da República;
Marize Malta, do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, da Escola de Belas
Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Suas instituições, apoiadas pela Faperj
e Capes, foram as responsáveis pela consecução do evento, contando ainda com auxílio
dos alunos de graduação da Escola de Belas Artes-UFRJ (Alessandra Ramalho,
Catiussia A. da Silva, Bárbara Mozzer, Beatriz Rosa, Camila R. dos Santos, Clarisse de
Sá, Yrvin Gomes) e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo-UFF (Rebeca Reis) e
bolsistas do Museu da República (Juliana Nobre) e Fundação Casa de Rui Barbosa
(Barbara Prieto e Lucas Cavalcanti), que atuaram na secretaria, recepção, venda de
livros e no apoio ao auditório.
Compondo o comitê científico, foram convidados Francisco Soares de Senna,
Aldrin Moura de Figueiredo (UFPA), Carlos Alberto Ávila Santos (CA/UFPel), José
Belmont Pessoa (PPGAU/EAU/UFF), Maria Lucia Bressan Pinheiro (FAU-USP) e Sonia
Gomes Pereira (EBA/UFRJ).
Foram acolhidas propostas de comunicações de norte a sul do país – de Belém,
do Pará a Pelotas, no Rio Grande do Sul –, incluindo Minas Gerais, Espírito Santo, São
Paulo, Paraná e Bahia. Fora do país, Portugal, Itália e México também trouxeram
contribuições para a discussão. Como convidados, integrando mesas-redondas que
corresponderam aos eixos temáticos do evento, estiveram presentes: Mesa-Redonda I –
Espaço interior, estrutura e programa distributivo – Hélder Carita (UNL/FRESS) e Ana
Lucia Vieira dos Santos (EAU/UFF); Mesa-Redonda II – Ornamentação fixa – Isabel
Mendonça (UNL/FRESS) e Isabel Portella (MR/IBRAM) e Mesa-Redonda III – O

equipamento móvel – Gonçalo de Vasconcelos e Sousa (CITAR/UCP) e Marize Malta
(PPGAV/EBA/UFRJ). De modo a aproximar diálogos com os modos de habitar na
França, foi apresentada a conferência Vivre avec art. De l’hôtel particulier à l’appartement
bourgeois des années 30, conduzida por Monique Eleb, da École Architecture ParisMalaquais.
Além dos programas e espaços dos salões dos muitos palácios e palacetes, de
casas senhoriais e burguesas, e seus personagens, foram também contemplados
nomenclaturas, zonas de serviço, mudanças de usos, intervenções e rituais sociais. Para
dar conta de vários projetos de embelezamento dos interiores, estiveram em pauta
encomendas, contratos, ofertas de serviços, relações de trabalho. Sobre as decorações
fixas, compareceram desde sistemáticas para levantamentos de ornamentações fixas
existentes em edificações a estudos de elementos particulares, como estuque, papel de
parede, pintura decorativa e de fingimento. Sobre os equipamentos móveis houve grande
foco nos inventários, mas também perfilaram questões teóricas, historiográficas,
narrativas e de tombamento, panorama de serviços de decoração, com ênfase no
mobiliário e na louça. Assim, do luxo à trivialidade, da exceção ao corriqueiro, as casas
e seus interiores foram mais uma vez núcleo das discussões, permitindo avançar um
pouco mais em relação à compreensão da sua complexidade e potencialidade artística.
A grande receptividade do evento é um sinal do vigor que o tema desperta e envolve
tantos pesquisadores, que começam a encontrar interlocutores. Um campo está a se
formar e consolidar.
Para a confecção dos anais, todos os textos passaram por peer review, ou seja,
revisão por pares, de modo a garantir a qualidade e ineditismo dos mesmos.
Compuseram a Comissão de Avaliação os seguintes pesquisadores: Ana Lúcia Vieira
dos Santos, Ana Pessoa, Carlos Alberto Ávila Santos, Gonçalo de Vasconcelos e Sousa,
Hélder Carita, Isabel Mendonça, Marize Malta e Nelson Pôrto Ribeiro.
A editoração foi realizada por Lucas Cavalcanti, sob coordenação de Marize
Malta. Lucas é graduando da EBA-UFRJ, do curso de Design de Interiores, e bolsista
da Fundação Casa de Rui Barbosa, atuando no projeto Casas Senhoriais, e aceitou o
desafio de assumir o design gráfico dos anais. A subdivisão da publicação em três partes
seguiu os eixos temáticos do evento, cada uma relacionada a uma cor: vinho para o
Espaço interior; ocre para Ornamentação fixa e azul para Equipamento móvel, cores
baseadas nas existentes nos estuques da parede do Fumoir do Palácio do Catete, Museu
da República, usada como imagem do evento. Além disso, a identidade visual ganhou
ornamento de ramicelos inspirados na decoração do frontão, também em estuque, da
porta localizada na antessala da imperatriz, no antigo Paço de São Cristóvão, atual
Palácio da Quinta da Boa Vista, sede do Museu Nacional da UFRJ. O ramicelo, presente
em cada página de abertura de trabalho, lembra que se trata de uma publicação que dá
atenção aos interiores, aos detalhes, às minúcias e que é hora de prestarmos mais

atenção para o lado de dentro das edificações, especialmente das casas que, com seus
protetores limites de abrigo, suas capacidades de acolhimento da vida diária e seus
encantos para receber os visitantes, ajudaram a moldar nossas visões de mundo. Tanto
as histórias da arte quanto da arquitetura precisam incorporar esse espaço de natureza
particular, com suas anatomias próprias, educando os olhares de seus agentes para
aprenderem a ver portas adentro.
Desejamos boas leituras e que elas estimulem mais e mais trabalhos.

Rio de Janeiro, junho de 2016.

Ana Pessoa (FCRB)
Marize Malta (EBA/UFRJ)
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Das Águas-Furtadas às Estrebarias

Zonas de serviços na casa senhorial entre os séculos XV e XVIII
Helder Carita

P

elo seu carácter utilitário e privado, as zonas de serviços na casa
senhorial têm merecido pouca atenção da parte da historiografia da
casa nobre. Tal facto decorre, sobretudo, das escassas referências

documentais existentes, quer textuais quer gráficas relativas a estas áreas funcionais.
As fontes correspondentes a inventários ou descrições, são, na maior parte dos casos,
omissas ou referem estes espaços de forma imprecisa e vaga. As raras plantas do século
XVI e XVII que nos chegaram até hoje, representam apenas o piso nobre da casa,
mantendo-se a situação ao longo do século XVIII, surgindo alguns casas excepcionais
que, por este motivo, adquirem particular significado para o presente estudo.
A agravar esta situação, constatamos que estas zonas, em palácios e antigas
casas, constituem os espaços que mais transformações sofreram ao longo dos séculos,
contrariamente aos salões e espaços de representação, cujo maior investimento
arquitetónico e decorativo foi determinando uma maior preservação das suas
características. Assim, conferimos especial relevo, no nosso estudo, a fontes primárias,
como é o caso dos inventários, contratos, partilhas ou memórias, que analisámos em
detalhe, naturalmente, à luz dos seus quadros sociais, geográficos e familiares
específicos.
No sentido de colmatar a escassez de documentação, optámos, ainda, por nos
concentrarmos particularmente nas designações atribuídas a estes espaços e à evolução
semântica dessa terminologia. As variações de significado ou de designação, ao longo
dos

séculos,

acrescentam

elementos

importantes

para

o

conhecimento

do

funcionamento destas zonas, indicando, por outro lado, alterações dos hábitos e das
vivências desses espaços.
Da documentação que fomos recolhendo e sistematizando, fica-nos claro que
numa casa os programas de distribuição interior das zonas de serviços apresentam
grandes variantes na sua composição e organização, não só de uma época para outra,
como ainda dentro do mesmo estrato social. Veremos, porém que, embora considerando
estas variantes, as zonas de serviços e os diferentes compartimentos que as compõem
seguem critérios e lógicas de organização cuja evolução podemos captar ao longo dos
séculos, revelando importantes aspectos para o conhecimento da história da casa
senhorial.

12

|
Quanto à nossa opção por esta temática, ela insere-se e vem completar um ciclo
de investigação desenvolvido no contexto do projecto: A Casa Senhorial em Lisboa e no
Rio de Janeiro (séculos. XVII a XIX). Anatomia dos Interiores 1. No âmbito deste projecto
desenvolvemos

uma

linha

de

investigação

sobre

programas

distributivos,

nomenclaturas de espaços interiores e respectiva evolução, ao longo dos séculos. Na
sequência deste trabalho, produzimos dois textos, tendo o primeiro sido apresentado,
num encontro ciêntifico na Fundação Ricardo Espirito Santo, com o título: Da “Salla
Vaga” à Casa do Tinelo; nomenclaturas dos espaços interiores e a organização de
equipamento móvel na casa nobre entre o século XVII e XVIII, e um segundo, intitulado:
“Do criptorium ao Gabinete e à Casa da Livraria. Espaços da Escrita nos Interiores da
Casa Nobre em Portugal”,2 apresentado na Fundação Fronteira e Alorna.
Estes dois textos completam-se, assim, com o presente trabalho, conformando
uma unidade temática e metodológica centrada no estudo dos espaços e programas
interiores da casa nobre em Portugal.

“Alto e baixo” e programa geral de distribuição interior
Em termos tipológicos, a casa nobre afirma-se, ao longo da Idade Média, em
contraponto com a habitação popular, pela constituição de dois pisos – andar nobre
assente sobre um piso de arrumos e apoios domésticos -separando-se, assim, da
habitação corrente que se caracteriza por apresentar apenas um piso térreo 3. Esta
dicotomia torna-se mais evidente quando o piso nobre ganha proeminência, sendo
marcado no exterior por uma maior altura e um desenho mais elaborado dos vãos e dos
seus elementos de composição. Em contraponto com o andar nobre, o piso térreo,
vocacionado para serviços, destaca-se por uma composição de fachada com vãos mais
simples e mais pequenos, apresentando-se muitas vezes de forma assimétrica,
decorrendo das necessidades funcionais dos interiores. De forma mais ténue, a esta
hierarquização entre o “alto” e o “baixo” acresce um sentido de “frente” e “traseiras”,
tendendo as zonas de serviços a ocupar áreas mais recolhidas da casa, por oposição ao
piso nobre, onde as salas ou compartimentos de prestígio tendem a localizar-se na
fachada principal virada sobre a rua e o exterior. Embora evidente num contexto da
cultura europeia, no Oriente, esta relação inverte-se, e o mais escondido torna-se
precioso e sofisticado, levando a que as zonas de maior prestígio se recolham no interior
da casa, viradas sobre um pátio e sem qualquer expressão para o exterior.
A relação entre um piso nobre, em cima, e um piso de serviços, em baixo, irá
manter-se como uma constante da casa senhorial, ao longo de vários séculos,
encontrando-se intimamente ligada com um sentido simbólico de alto e baixo, onde o
alto se afirma com uma conotação de superior, imutável e intangível, enquanto o baixo
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é entendido nas suas dimensões de inferior, transitório e comum. É neste sentido que,
num universo religioso, falamos de subida ao céu ou descida aos infernos ou, num
domínio das relações sociais, se expressa a distinção social medieval de cavaleiro e pião,
onde esta relação de alto e baixo permanece não só implícita como estruturante.
Esta relação ou dicotomia entre o piso nobre e o piso de serviços, embora
constituindo uma matriz da casa nobre, entre a idade Média e o século XIX, revela
naturalmente variantes, podendo o piso de serviços desdobrar-se em dois ou mais pisos,
situados entre o piso nobre e o piso térreo, designados normalmente por sobrelojas. Das
mais antigas referências a este piso podemos citar o caso do Paço Real de Sintra, cujas
obras, em 1508, registadas no livro de despesas elaborado pelo almoxarife André
Gonçalves, apontava os custos;“…em emssoalhar as sobrelogeas do apousemtamento
dos Ifantes (…) e tochar as traves das logeas e sobrelogeas do apusentamento dos
Iffantes…”4.
Nos inícios do século XIX, o Inventário do Palácio do Manteigueiro, em Lisboa,
realizado em 1801, informa-nos de forma clara sobre a permanência da sobreloja,
formando um piso entre o andar térreo e o piso nobre:“…e da loge da entrada sobe huma
magnifica escada de pedraria que dá servidão a huma sobreloja e por sima dela hum
quarto nobre”5. Este piso não percorre, porém, toda a largura da casa, mas apenas um
dos lados do edifício, aproveitando a inclinação do terreno onde se implanta o palácio,
solução que coincide aliás, com a maioria dos casos onde vemos surgir esta tipologia de
sobreloja.
Outra variante do esquema comum de dois pisos, é a formação de um piso baixo
entre o piso nobre e o telhado. Mais frequente a partir da segunda metade do século
XVIII, este espaço é designado por mezanino, traduzindo uma influência italiana
radicada na tratadística. Vemos a palavra ser utilizada de forma precoce, pelo conde de
Tauroca, em 1734, numa carta divulgada por Maria João Coutinho6.Tal como a
sobreloja, o mezanino raramente constituía um piso contínuo a toda a largura da casa.
Os salões do piso nobre, com altos tectos acompanhando a inclinação da estrutura do
telhado, conviviam com zonas com salas de tecto mais baixo, o que permitia a
introdução de um piso de proporções baixas, que abria janelas sobre as traseiras. É o
caso do Palácio Larre, na calçada do Combro, que apresenta na fachada principal um
piso nobre com uma sequência de salas, e contempla, na zona das traseiras, um piso
baixo, com pequenas janelas voltadas sobre o jardim, que vemos descrito no inventário
da casa, realizado em 1778,“e debaixo dos madeiramentos há huns mezeninos para
comodos de criados, e nos mesmos duas cazas grandes 7.
Nos finais do século XVIII, Cirillo, no seu Tratado de Arquitectura, refere
mezanino como sinónimo de entressolho, afirmando: “cada andar tem entresolhos ou
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mezaninos”

8.

Os campos semânticos dos dois termos separam-se ligeiramente

correspondendo o mezanino mais a uma ala ou a um andar baixo e o entressolho a uma
zona ou espaço situados sobre um ou mais compartimentos.
Numa distribuição dos serviços no interior da casa, não podemos deixar de referir
os espaços com a designação de sótão e de águas-furtadas. Como estrutura na
habitação doméstica, o termo sótão sofre uma profunda transformação de significado
ao longo dos séculos. Na realidade, na Idade Média o sótão, designado como “sotom,
sotoom, ou sotoo, correspondia ao piso térreo. Na sua etimologia, a palavra significava
“o que está debaixo”. Confirmamos este facto em contratos de arrendamento medievais,
de que é exemplo um aforamento, datado de 1313, cujo texto refere a construção de um
sobrado por cima do sótão, assinalando; “huusotoom q a dita confraria a na Regeyrana
qual sotoo ora vos morades e o sobrado de cima, sotalpreyto e sotalcondiço q vos
façadeshuu sobrado tamano come o do sotoo co sa sacada sobre la Rua.”9.
Bluteau, nos inícios do século XVIII fornece um significado equívoco para sotão
situando-o:“… no quarto baixo, hum aposento para o fresco, ou noutro comodo” 10.Nos
finais do século XVIII o Dicionário de Morais, ainda descreve o sótão no mesmo sentido,
como “casa soterranea, escura” 11, vinculando o termo ao seu significado medieval. Nos
dois autores as definições de sótão são arcaizantes, pois encontramos em inventários
do século XVII o termo sótão, já empregue para designar o último piso da casa, como
acontece no inventário da casa do comerciante Francisco Rodrigues de Lima, em Lisboa,
realizado em 1676, que ao descrever a sua morada menciona;“ …constão de hum pateo
discuberto com estrebaria palheiro e outra logea mais, com sotão por sima repartido que
serve para criados…” 12.
Segundo o Tratado de Carvalho e Negreiros, o sótão na casa nobre era dedicado
ao elemento feminino, situando aqui o autor“…os quartos para filhas, para creadas,
para os filhos athe idade de cinco annos, caza de roda, cozinha pª engomar…” 13.
A progressiva melhoria de condições de habitabilidade, determinou a abertura, na
estrutura do telhado, de janelas para iluminação do interior do sótão, sendo um
fenómeno que se desenvolve de forma lenta ao longo da segunda metade do século XVII.
Pietro Maria Baldi, que na sua viagem em Portugal, no ano de 1665,realiza várias vistas
muito detalhadas de cidades, vilas e edifícios, não apresenta nos seus desenhos
nenhum telhado provido de águas-furtadas. Em contraponto, a iconografia de Lisboa
da primeira metade do século XVIII14,dá-nos a existência destas estruturas pontuando
edifícios da cidade, sendo, no entanto, no período pombalino, com a reconstrução da
Baixa de Lisboa que vemos uma plena divulgação dos telhados com águas-furtadas.
A título de exemplo o inventário do palácio do Desembargador Alexandre Metelo,
elaborado entre os anos de 1766 e1767, menciona; “achamos que esta se compoim com
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dois pavimentos de sobrados, o primeiro tem uma caza repartida em duas com taboado o
segundo tem três cazas e suas ágoas furtadas com sua logea em bacho”15.

Programa geral das zonas de serviços
Como referimos anteriormente, as zonas de serviço no interior da casa nobre
tendem a concentrar-se no piso térreo, assegurando a manutenção e o quotidiano de
uma comunidade que normalmente se alargava a um variado conjunto não só de criados
como de familiares. Em muitos casos, e remontando à Idade Média, este piso térreo
estendia-se para além do corpo principal do edifício, em construções, que se distribuíam
à volta de pátios, prolongando-se sobre quintais ou hortas. O caso do Paço real de
Sintra, é, neste sentido, paradigmático. Representado por Duarte Darmas em 1508,em
três vistas, o paço apresenta-se envolvido, tanto pela frente como nas traseiras por uma
série de construções de serviços de apoio ao paço (fig. 1-2), que, tendo resistido até aos
inícios do século XX, serão, no entanto, demolidas no período do Estado Novo.

Figura 1: Vista do Paço Real de Sintra, onde se destacam os
antigos edifícios de serviços que envolviam o paço. In Livro de
Duarte Darmas,fl.119, IAN/TT.

Estas construções, tantas vezes, designadas na documentação por pardieiros, não
tinham até ao século XVIII, a conotação precária e pobre que virão a adquirir mais tarde.
Testemunho disto é um documento da casa real, datado de 1429, onde se regista a
venda de um pardieiro com funções de cavalariças reais, assinalando-se; “…hum nosso
pardieiro e propriedade delle que nos avemos no dito logo de Leiria que foycavallarisa da
rainha dona Isabel nossa visavoo”16. Morfológica e arquitectonicamente, os pardieiros
caracterizavam-se por serem estruturas simples com apenas um piso, autonomizado do
corpo principal, separando-se das “logeas”, que se apresentavam integradas no corpo
principal da casa.
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Figura 2: Planta do Paço Real de Sintra, nos inícios do século XX, com
ainda com os edifícios de apoio ao paço. In Conde de Sabugosa, o Paço
de Sintra, Lisboa, Imprensa Nacional, 1903, p. 145.b

Encontramos estas características numa interessante descrição das Casas do
Comendador da Ordem de Santiago, em Casével, Alentejo, realizada em 1525, onde é
referido:
e na parte do norte estão dous pardieiros huu pegado com a salla e hooutro
pegado com ha camarinha terrea e ho que esta pegado com hasallahe de
qomprido seis varas e de largo três e o outro teem de comprido quatro varas
menos hua sesma e de largo duas e meia17.

Designadas por pardieiros, ou,de forma mais simples, como “cazas” estas
estruturas, quando independentes do corpo principal, tendem a ser demolidas, à
medida que perdem as suas funções e que padrões de habitabilidade mais exigentes vão
impondo novos hábitos. Observamos, assim, que, ao longo dos séculos, as áreas dicadas
para zonas de serviços e os espaços nobres de vivência doméstica, sofrem progressivas
alterações e variações no que diz respeito às suas relações e importância. Coincidindo
com a abertura da casa à vida social e com uma maior intimidade entre os membros da
família, as zonas ditas sociais ganham importância e aumentam, em contraponto com
as zonas de serviços, que se contraem, e passam a conformar-seao programa
arquitetónico do corpo principal. A documentação analisada fornece exemplos
interessantes. O inventário do Palácio Episcopal de Coimbra, datado dos inícios do
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século XV (1416), refere uma extensa sequência de compartimentos descritos como:
estrebarias, adega, celeiro, cozinha, ucharia, copa, casa de lenha, num total de cerca de
vinte e uma divisões, contrastando com a zona social do bispo, localizada num primeiro
andar, e que se reduzia a apenas três compartimentos, respectivamente;“sala grande,
antecâmara e câmara” 18.
Ainda no século XVIII o levantamento do Palácio de D. Rolim de Moura, em
Barcelos, Brasil19, de que dispomos das plantas dos dois pisos (fig. 3-4), apresenta um
piso térreo com uma superfície duas vezes maior que o piso nobre.

Figuras 3 e 4: Planta e pormenor do piso térreo do “Palácio feito
para (...) o Ilmo e Exmo Sr. D. Rollim de Moura Plenipotenciario
das Demarcações da parte do Norte. Pará”, Brasil. c. 1760.
Biblioteca Nacional, Lisboa, Iconografia, D-202.a.

Verificamos, no entanto, que no piso térreo se formam dois conjuntos de
aposentos “para a família”, acusando novos hábitos desenvolvidos ao longo deste século.
Sem uma referência explícita a funções, o mesmo encontramos nas plantas do palácio
do Bispo de São Paulo20onde no piso térreo, junto da fachada principal, vemos inscreverse dois aposentos, cada um, constituído por uma antecâmara e uma câmara, para
familiares ou elementos do séquito do bispo. Estruturados num pequeno grupo de
compartimentos, vemos estes espaços serem denominados como “quarto baixo” termo
que encontramos com alguma frequência em inventários e descrições, sobretudo do
século XVIII. O conde de Tarouca, numa carta a seu filho Monteiro-mor, aponta as
funções destes quartos, discriminando: “ …composto de cazas pequenas, o qual pello
tempo adiante pode bem servir para huma sogra.”21
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Com o século XIX e a divulgação da tipologia de palacete o programa interior da
casa nobre sofre uma verticalização na sua articulação de funções, tendendo à formação
de dois andares nobres, um de salas e zonas sociais, e um segundo vocacionado para
os quartos dos membros da familia. Sobre estes dois andares, o piso de águas-furtadas
ganha novo estatuto, com trapeiras de diversas formas, melhorando as condições de
iluminação e arejamento. Na nossa investigação encontrámos referências a trapeiras já
na segunda metade do século XVII, no registo de um conflito entre vizinhos, referido por
Manuel Pegas, na sua obra Comentaria ad Ordinationes Regni Portugalia22. Embora os
dicionários apresentem o termo de trapeira como sinónimo de água-furtada, estes
termos têm significados diferentes: as águas-furtadas designam um telhado com
aberturas sendo as trapeiras, por sua vez, estas aberturas.Encontramos uma clara
distinçãoentre águas furtadas e trapeira em meados do século XVIII, nas disposições
para a reconstrução de Lisboa, referindo o texto:
nas aguas furtadas (que) se hão de configurar e fazer trapeiras, que não só
dão luz e ar (…) mas ao mesmo tempo servem de ornato ao prospecto da Rua
(…) para o que se costumão nas outras cortes chegar estas trapeiras à face dos
edifícios o mais que he possível23.

O piso térreo e o programa distributivo
Voltando ao piso térreo, constatamos que, assegurando um vasto conjunto de
funções, ele tende a organizar-se fundamentalmente em três zonas, que, embora
entrecruzando-se, adquirem uma certa autonomia em termos de programa distributivo.
Uma primeira zona, constituída em torno do espaço da cozinha, organizava-se
com a despensa, forno e casa das maças, demarcando-se do conjunto pela suas maiores
proporções e melhores acabamentos. Como precaução contra os incêndios, as cozinhas
eram normalmente abobadadas, sendo frequentemente azulejadas.
Na Idade Média a cozinha das grandes casas tendia a situar-se num corpo
arquitectónico independente ou encostado ao corpo principal, usufruindo de uma
autonomia que protegia contra fogos o corpo principal. Neste sentido, e de forma
significativa, uma das mais antigas referências documentais a um paço alude à
instalação da cozinha separada do edifício principal; “mando fazer hum nobre paço pelos
meus bens assim (…) no qual quero e mando que haja uma cosinha apartada, em que
possam bem cosinhar em guiza que não faça nojo no paço, e não alhures”24. A
preocupação, neste documento para que a cozinha “ não faça nojo no paço” indica-nos
que este espaço era considerado, neste período, como um lugar pouco digno e que por
isso devia manter-se afastado das zonas de maior prestígio.
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Igualmente um documento de partilhas dos finais do séc. XIII, referente ao Paço
de D. Afonso Rodrigues, menciona a cozinha autonomizada do conjunto habitacional,
sendo descrito o paço; “…cõ seu alpendre e cõsas duas câmaras e com a casa da cozinha
e cõ as cortes e cõ toda a partiçõ da via como iaz contra ssi e cõtodooterreo que he contra
Santa Maria …”25.
Com o Período Moderno e com uma progressiva racionalização do programa
distributivo da casa, a cozinha tende a integra-se no corpo principal do edifício
associando-se a outros compartimentos com funções complementares à preparação e
guarda de alimentos. Já nos finais da Idade Média e em referência ao Paço Real de
Évora, em que D. João II manda fazer obras, podemos citar: “… que debaxo da sua salla
no topo della ou onde bem pareçer no terreo se fara a dita cozinha e de debaxo da dita
salla, que fique pera Requeijo e outros oficios que conprir.26
Do século XVIII chegaram até nós algumas cozinhas em relativo bom estado, isto
é, com poucas transformações ao seu desenho original. Exemplo paradigmático é a
cozinha do Palácio do Correio-Mor em Loures (fig.5-6), cujo inventário, realizado nos
anos de 1793 e 1795, nos permite um confronto com a realidade actual:
(…) e no lado do sul da loge de recebimento tem a caza da cozinha com seus
fogões e forno para assados, e tres pias de pedra por forma de alguidares com
seus pestãobem de pedra que servem para lavar donde vem agoa nativa
encanada com suas chaves de bronze, comhumameza de pedra no meio da
caza27.

Figuras 5 e 6: Vista geral da cozinha e planta do piso térreo do
Palácio do Correio-Mor em Loures. Meados do séc. XVIII. (foto Tiago
Antunes).

Como era característico das grandes casas senhoriais junto da cozinha localizavase a casa das massas numa situação que encontramos na planta do piso nobre do
Palácio do Grilo (fig.7-8). O palácio do Correio-Mor incorporava ainda, para além da
cozinha e da casa das massas, uma casa para o forno do pão, conforme nos clarifica o
respectivo inventário:
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e contiguo á caza da cozinha tem outra caza chamada das massas, e ambas
fexadas de abobeda, e no pavimento das loges no lado do norte do pateo, tem
seis cazas entre grandes e pequenas, e em huma delas tem hum forno de cozer
pam e por sima destas tem hum pavimento de sobreloges.

Figuras 7 e 8: Pormenor da zona das cozinhas e planta do piso nobre do
Palácio dos Duques de Lafões. Grilo, Lisboa Artib. A José Manoel de Carvalho e
Negreiros. (1751-1815). Museu da Cidade, Lisboa. Des. 0987

Outro interessante caso é o inventário do Palácio do Manteigueiro, que fornece
também uma descrição da sua cozinha:
e por sima das cazas subterraneas huma caza de cozinha com seu forno
para asados, a qual hélagiada e fixada de abobeda sendo toda azulejada tanto
as suas paredes, como a abobeda do tecto e tendo nela sua banca de madeira
do Brazil com seosarmarios por baixo, como tambem duas pias de pedra huma
de receber agoa, e outra para despejo das agoas28.

Em grandes casas, junto da cozinha situava-se um compartimento para o
cozinheiro, como vemos assinalado em legenda, tanto no piso térreo do palácio de D.
Rolim de Moura, em Barcelos, no Brasil

29,

como no projecto do Palácio Marialva, às

Portas de Santa Catarina, em Lisboa, (fig. 9-10) assinado por Eugénio dos Santos30.
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Figuras 9 e 10: Planta, com pormenor da legenda, do piso
térreo do Palácio dos Marqueses de Marialva, em Santa
Catarina. Assim. Eugénio dos Santos Carvalho.
Museu da Cidade, Lisboa. D. 0985

A localização da cozinha longe das antecâmaras e câmaras onde decorriam as
refeições determina a existência, desde a Idade Média, de um espaço de apoio
denominado copa. No Vocabulário de Rafael Bluteau, o autor descreve, a copa como “o
lugar onde se põem todo o paramento da meza e os vasos de prata ou de ouro que servem
para a meza postos em ordem e por degraus”.31Bluteau refere com precisão que copa era
um “lugar”, isto é, uma zona onde se dispunham os utensílios de apoio a uma refeição,
assinalando, ainda, o facto de serem dispostos “em ordem e por degraus”. As peças em
prata ou ouro constituíam, em grandes festas, um cenário de aparato ligado ao
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cerimonial das refeições, como podemos ler em relatos antigos. Após estes eventos as
pratas e objectos preciosos eram guardados em arcas.
Sobre o facto é elucidativo o texto da Jornada de D. Afonso Marquez de Valença a
Itália, em1436, ao relatar;“… e enviou consigo toda a sua tapeçaria, que tinha boa, e fez
armar a salIa, e as Cameras, e a fazer Copeiras com muitos degraos, e correger meza em
hum estrado de três degraos onde elIe avia de comer, e assy mezas para toda a salla”.32
A partir de meados do século XVIII, a copa começa a adquirir uma certa autonomia
passando a constituir um compartimento independente, junto da casa de jantar, onde
se guardavam os serviços e utensílios de apoio às refeições. Podemos confirmar esta
alteração em plantas antigas, como é o caso do Projecto do Palácio do Governador de
Santa Catarina, no Brasil33 ou da Planta do Palácio de D. Rolim de Moura 34, (fig.4)
igualmente no Brasil, onde em ambos os casos encontramos um compartimento,
situado no piso nobre, assinalado nos desenhos como copa.
No círculo da casa real e da mais alta nobreza, desde a Idade Média que na
envolvente da cozinha encontramos, a referência a ucharia e a “manteeiria”. A ucharia,
ou oucharia, correspondia à despensa. Além dos paços reais, os duques de Bragança,
em Vila Viçosa, tinham ucharia, verificando-se o mesmo no palácio do bispo de Coimbra,
como podemos confirmar pelo seu inventário, realizado em 1415.Este inventário, coloca
a ucharia depois de uma copa, seguindo-se a cozinha, mencionando:
(…) Item outros i junto com ella outra casa em que sai a copa fechada de
todo, Item dentro a par da escada outra casa da hucharia fechada de todo, Item
dentro na clasta hua cosinha com sua porta e dentro dos almarios com seus
ferrolhos, Item em o dicto logo hua casa em que deitavam a lenha com sa porta,
Item dentro na dictaclasta hua casa em que deitavam as aves com sua porta
sem fechadura35.

Como refere Bluteau, o termo deriva da antiga palavra portuguesa ucha, que quer
dizer arca ou caixão, afirmando o autor: “vale o mesmo que despensa”36.O termo dizia
respeito sobretudo ao conjunto de víveres destinados à elaboração de refeições para
uma grande quantidade de pessoas. A constante circulação da corte implicava o seu
armazenamento em arcas e baús, assim como a existência de um responsável por estes
mantimentos, o uchão, que vemos ocupar um alto lugar na corte.
Perto da ucharia encontramos a “mantieiria”,onde se guardavam as pratas,
toalhas e serviços de apoio às refeições. Segundo Bluteau era a“casa em que se recolhe
a roupa, prata e mais cousas consernentes ao officio de Mantieiro” 37. Bluteau acrescenta,
ainda, que “Mantieiro” deriva de mantena, termo que designava as toalhas de mesa
antigas, ou de manten, “porque com a mesa se mantem a gente”.

23

|
Sobre o uso e funções da “mantieiria” podemos consultar a descrição das
cerimóniasdo casamento do infante D. Duarte, no paço Ducal de Vila Viçosa, em 1537,
onde se assinala;
ordenaram-se mais duas copas com suas mantearias, afora tambem as
dasenhora Infante; a que o Duque tem dado muita e mui boa prata com todas
as pertenças necessarias. Estas duas copas erao muito compridas, e acabadas
de todo o necessario, em que avia muita e muito excelente prata com toda a
roupa branca e tudo omais em muita perfeição, e abastança38.

Articulado com a cozinha, mas com uma certa autonomia, situa-se o conjunto de
compartimentos referidos genericamente como “logeas”.Estes espaços serviam para
guardar uma grande variedade de produtos agrícolas, tais como azeite, vinho, cereais,
frutas, que, colhidos durante os meses de Verão e preparados nos meses do Outono,
eram consumidos lentamente ao longo do Inverno, necessitando de lugares adequados
para a sua boa conservação. Bluteau no seu Vocabulário indica várias variantes
semânticas para esta palavra. Se refere que se trata de uma; “officina em que se vende
qualquer mercancia”, também diz significar uma: “casa térrea que não é nobre” 39.
Conforme a grandeza da casa, alguns destes espaços ganhavam uma designação
particular relacionada com as suas funções e características específicas, tomando, por
exemplo, o nome de lagar, adega, celeiro, ou atafona este último correspondendo a um
compartimento onde era realizada a moagem de farinha. Além de produtos para a
alimentação as “logeas” serviam para outros e variados fins, como para lenha, guarda
de aves e oficina. Nos paços rurais, ligados a grandes propriedades de produção agrária,
estas funções tendiam a situar-se em edifícios autónomos, como é descrito
frequentemente em inventários, de que podemos citar o caso do Paço de D. Afonso
Rodrigues, onde, nas partilhas realizadas nos finais do século XIII, ficava para sua filha
D. Maria Pais: “… la porta acima e com o alpender de çima (…) e ficoulhi a cortizelacõ
todas sãs arvores e cõ outra partiçõ da via (…) e com a adega e cõ o lagar”40.
Pelo seu carácter polifuncional, as “logeas” serviam também para albergar criados.
Em meados do século XVIII, o projecto do piso térreo do palácio Marialva (fig.8-9),
apresenta várias “logeas” cuja legenda referia como:“cazas de criados graves que se
desdobram com os entressolhos”. Junto vemos, ainda, uma segunda sequência de
“logeas” legendadas como:“cazas de aluguel com entressolhos por cima”. Até ao século
XVIII, muitas das “logeas” com porta para a rua eram frequentemente alugadas,
constituindo um apoio para a manutenção da casa. Mencionadas nos inventários, como
“logeas de aluguel”, vemo-las claramente assinaladas na legenda do projecto do Palácio
Marialva, situado junto às portas de Santa Catarina, em desenho assinado por Eugénio
dos Santos41.
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Um terceiro conjunto de espaços de serviços organiza-se à volta das estrebarias,
sendo apoiadas por palheiro e casa dos moços de estrebaria, muitas vezes mencionada,
por apenas “casa de moços”. As estrebarias distinguiam-se das cavalariças por terem
funções mais abrangentes, servindo para guardar animais, como mulas, bestas, burros
ou cavalos, enquanto as cavalariças, como o nome indica, tem funções mais específicas
de acolher apenas cavalos. Podemos confirmar as funções mais abrangentes das
estrebarias num texto manuscrito do século XV, da Biblioteca do Convento de Alcobaça,
que descreve:“tomãgran cuidado e guça por encher suas estrebarias de mulas e de
cavalos”42.
Como caso raro de excepção, o inventário do Paço Episcopal de Coimbra, datado
de 1416, refere a presença no palácio de quatro cavalariças, tendo a última“…em cima
desta cavalariça hua casa em que seehua arca com fechadura e ferrolho a porta” 43,
compartimento este que, na nossa interpretação, seria para os chamados moços da
estrebaria. Situado por cima das estrebarias, este piso permitia uma proximidade e
melhor assistência aos animais, sendo, por outro lado, aquecido por estes nas noites de
inverno. Nos inventários, tanto o palheiro como a casa dos moços aparecem, muitas
vezes, situados num piso intermédio, o entressolho.
A partir dos finais do século XVI, com a divulgação e progressivo prestígio do uso
do coche, com o tempo, as estrebarias começam a ser designadas por cavalariças. O
termo de estrebaria mantém-se por largo tempo, de que é exemplo a descrição da Quinta
dos Marqueses de Fronteira, em São Domingos de Benfica,de 1673,ondeo inventário da
casa destaca:“…no mesmo pateo à mão derecta tem estrebaria com quatro cazinhas
pequenas…”44.
Em clara articulação com as cavalariças, a divulgação do coche vai determinar
a introdução de um novo espaço funcional, no interior da casa nobre: a cocheira,que
vemos surgir associada, por sua vez, aum outro novo espaço, a “casa de arreios”. A
importância do coche como elemento fundamental de representação social, vem conferir
cada vez mais relevo às zonas a ele afectas.. Em grandes casas da alta nobreza, junto
das cocheiras vemos ainda ser construído um picadeiro. No Palácio dos Marqueses de
Abrantes, em Santos, foi construído, nos inícios do século XVIII um picadeiro que será
demolido no século XIX com o reordenamento urbano da zona. Carvalho e Negreiros no
seu texto Jornadas do Tejo, ao sistematizar um conjunto de programas para a casa
nobre introduz o picadeiro como um edifício a incorporar no programa de uma casa
para um titular ou grande do reino, escrevendo: “para hum grande do reyno devem ser
acrescentados à proporção do luxo e da familia e como deve haver uma quinta nella se
ampliarão os que forem precizosasim como nella se podera fazer hum picadeiro coberto
e outro descoberto45.
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O guarda-roupa
O estudo das zonas de serviços completa-se com a análise das funções do guardaroupa46, compartimento que ocupa, desde os finais da Idade Média, um importante
papel de apoio à vida doméstica na casa senhorial. Situado no andar nobre e na
continuação da câmara, o guarda-roupa também era designado como transcâmara,
sinalizando a sua localização na seguimento da câmara de dormir. No século XV, o
Regimento da Casa de D. Afonso V, ao fornecer uma breve, mas sucinta, descrição do
interior de um paço, coloca este compartimento no final da sequência de “salla,
antecâmara, câmara de dormir e guarda-roupa47. Como a “sala”, o guarda-roupa
cumpria variadas funções. Se a primeira e mais importante seria, naturalmente, o
armazenamento de roupa e adereços, igualmente aqui se guardavam têxteis e objectos
de decoração que se utilizavam em momentos especiais, sendo posteriormente
guardados em grandes arcas. A distribuição destas arcas, colocadas ao longo das
paredes, é-nos dada numa descrição da guarda-roupa de D. João III, quando, em 1537,
se deslocou ao Palácio de Vila Viçosa. Os aposentos armados para o rei compunham-se
de sala, antecâmara, câmara, guarda-roupa e retrete, sendo a guarda-roupa descrita:
estava posta a guarda roupa de EIRei mui alta e coberta toda ate o chaõ de
hum pano de cetim avelutadoemcranado todo, bandado de borcado; em sima
della estaua tambem armado outro docel, de ueludo uerde nouo; tambem com
cordoes de seda uerde e com sanefas de borcado e toda a caza armada de
tepassaria do teor da salla com muitas arcas emcoiradas ao longo das paredes,
cubertas com alambeisnouos48.

A presença de um “docelde veludo verde armado com sanefas de borcado” indica
de forma clara que este compartimento também tinha funções de receber,
correspondendo a uma certa polifuncionalidade espacial que vemos manter-se no
interior da casa nobre até ao século XVIII.
Deste modo, Bluteau no seu Vocabulário entre os três significados que fornece
para guarda-roupa, refere um deles como;“…a casa das cadeiras em que os fidalgos
tomam visitas, por ser esta casa como antecamara” 49. Nesta descrição, Bluteau parece
sugerir que no local para além de arcas, se guardam também cadeiras. Nas outras
definições de guarda-roupa o autor refere um segundo significado como “armário grande
portátil onde se metem os vestidos”, e, por fim; “o guarda que guarda os vestidos de hu
Rey, Principe &”. Este armário “grande e portátil” faz o seu aparecimento ao longo do
século XVII, completando as funções das arcas, que permanecem até ao século seguinte
como o móvel mais comum da casa.
Além das funções arrumos, era aqui que dormiam pagens, criados ou amas como
nos narra Fernão Lopes, no século XV, numa das suas crónicas, ao relatar:“… e o iffante
preguntou por dona Maria, a quall jazia em sua câmara cerrada (…) e em outra câmara
trás aquella jazia huua ama e camareiras com huu seu filho” 50.
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Como local de vestir e despir dos donos da casa, este espaço cruzava-se com as
actividades e incumbências dos camareiros e aios que, por sua vez, tinham a obrigação
de zelar pelo bom desempenho destas funções. O Regimento dos Officiais da Caza do
Duque D. Teodósio I. elaborado nos anos de 1532-1563, fornece uma descrição
detalhada da forma como o duque era servido ao longo do dia pelos seus criados, ao
prescrever explicitamente: ”…todos, (os moços que servião na guarda roupa) tinhão
obrigação de dormir na guarda roupa e servir nela em tudo o que era necessário de noite
dormiam e de dia guardavam”51.
Sobretudo a partir do século XVII, encontramos referências à existência de dois
ou mais guarda-roupas numa mesma casa, sendo um reservado ao senhor e o outra à
dona da casa. Neste sentido, na planta do piso nobre do Palácio dos Condes da
Castanheira (fig.11),a legenda aponta dois guarda-roupas e ainda uma “Casa de Fatos52.

Figura 11: Pormenor da planta do Palácio dos Condes da
Castanheira, onde se destacam dois compartimentos referidos
como “pr.ª guarda-roupa” e “segunda guarda-roupa”. Lisboa. C.
1630. João Nunes Tinoco. Academia de Belas Artes de Lisboa.
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Explicável pela grandeza dos Lancastre, condes de Vila Nova, o inventário do seu
Palácio a Santos, de 1704, refere a presença de três guarda-roupas, descrevendo o
texto:“…quatorze sanefas de veludo lavrado com suas franjas de ouro que servião nos
três guarda roupa do quarto da condeça” 53.
Ao longo da segunda metade do século XVIII, o guarda-roupa, como espaço
autonomizado do interior da casa, vai perdendo importância, com a progressiva
vulgarização do uso da cómoda e, por outro lado, com a divulgação do gabinete, mais
vocacionado para o uso masculino, e do toucador, este mais vocacionado para o uso
feminino. Dois projectos encomendados pelo marquês de Pombal, para duas casas
nobres a construir nos seus terrenos situados no início da calçada dos Caetanos,
fornecem-nos dados sobre a localização e significado destas funções no interior da casa.
O gabinete surge no piso nobre da primeira casa da calçada 54, situado na sequência das
salas, enquanto o toucador aparece no piso nobre da segunda casa, com frente para a
rua do Século55, igualmente no final da sequência das salas, mas junto da câmara de
dormir.Com funções mais circunscritas, de arrumos, o guarda-roupa parece
permanecer ao longo do antigo regime, como confirmamos no Tratado de Carvalho
Negreiros, onde o autor propõe para o piso da casa de um nobre: “sala de espera,
antecâmara, sala de visitas, gabinete, toucador, oratório ou tribuna para a ermida, caza
de jantar, câmara, guarda roupa com chaminé, caza de lavor, despejos 56.

Retrete, privada e “comuas”
No conjunto das zonas de serviços, os espaços dedicados às chamadas
necessidades primárias são talvez os mais omissos na documentação, verificando-se um
certo constrangimento ou inibição, na referência explícita a estas actividades. Tal facto
não implica que estes espaços não existissem na casa senhorial, encontrando-se o deles
registo documental desde a Idade Média, embora, muitas vezes, de forma velada e, na
maioria dos casos, num círculo da Casa Real e alta nobreza. Esta retraimento é muito
claro no Regimento dos Officiais da Caza do Duque D. Teodósio I, elaborado nos anos de
1532-1563, onde são dados os mínimos detalhes de todo o ritual do levantar e deitar,
assim como do dia-a-dia do duque. De forma quase inesperada, o regimento, ao listaras
funções e incumbências de Tristão de Sousa,“page da mala”, descreve uma verdadeira
retrete desmontável que o pagem deveria transportar entre os vários objectos de uso
pessoal, quando o duque se deslocava em viagem. Destaca o texto: “levava mais hum
trempem com as chapas quebradiças forradas de veludo, e os pês de perafuzo, com que
se armava metida em huma bolça de couro, que servia no campo ao tempo das obras da
natureza, com seus panos secretos”57.
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Da análise das referências documentais que temos vindo a listar, verificamos que
na Idade Média o termo que nos surgeligado a estas funções é privada como podemos
confirmar no texto do testamento de Bartolomeu Joanes, amigo de D. Dinis, que, em
1324,

nas

disposições

para

a

construção

de

um

paço

em

Lisboa,

determinava:“…outrossim que haja hy uma privada para se poderem haver, outra casa
pequena metão com o dito paço para cozinha

58.

No século seguinte, voltamos a encontar a menção da palavra “privada” numa
certidão de medidas, realizada no reinado de D. Duarte I, referente ao Paço de Sintra,
que assinala a presença de três pequenos compartimentos designados, dois por
“privada” e um terceiro como: “casynha de mijar”59. Dispersos pelo paço, verificamos
que se trata de pequenos espaços, situados junto de guarda-roupas ou câmaras de
dormir. Uma antiga postura da Câmara de Lisboa, datada de 1432, registava o termo
“privada”, mas num sentido de latrina pública, ao proibir que se deitasse lixo “…des a
estaca que estaa na ribeira em direito da fonte da froll60 ataa a ponte que estaa sobre o
rrego das privadas”61.
A partir do século XVI e até ao século XVIII o termo mais utilizado para designar
estes locais, no interior da casa nobre, é “retrete”, surgindo de forma mais rara a menção
a “secreta”,” privada” e ainda latrina. Bluteau, no seu Vocabulário dá “retrete” como
sinónimo de secreta e privada definindo; “aposento pequeno e recolhido na parte mais
secreta e apartada da casa” 62. Segundo José Pedro Machado, a palavra remonta ao
século XV, transcrevendo o autor um trecho da Vita Christi, de Ludolfo Cartusiano, onde
se assinala:“…e penso que no retrete da sua câmara” 63.
No século XVI, uma relação de festas realizadas no do Palácio Ducal de Vila
Viçosa, datada de 1537, faculta-nos uma descrição muito completa da decoração e do
equipamento interior duma retrete:
adiante desta camara estaua o retrete de EIRei que saõtres casinhas de
antresolho e estauaõ todas armadas de huns panos de lenconouos pintados em
Flandes de muitas batalhas e historias modernas, couza muito aprasíuel aos
olhos”. A sofisticação da decoração alia-se, ainda, ao requintado equipamento
móvel, salientando o texto: “…e na primeira estaua o bacio a hum cabo, dentro
em huma arca de pao, forrada de setim carmesim de dentro e de fora cuberta
de ueludo preto e logo seu urinol em outra caixa assi cuberta, e forrada e
tambem franjada e hum grande brazeiro de prata com muitas pastilhas e
cheiros tudo sobre huã alcatifa de xio…64.

O cruzamento da diferente documentação que fomos seleccionando permite-nos
inferir que a “retrete” se constitui como um pequeno espaço localizado junto da câmara
ou da guarda-roupa, mantendo-se estas características ao longo dos séculos XVII e
XVIII. É assim que o inventário do Palácio Fronteira, datado do ano de1673, assinala a
existência de uma retrete situada no final da sequência das salas, numa zona mais
intima perto da cozinha:“…tem mais humacaza que tem huma alcova con o mesmo
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azulejo (…) e humacaza de retrete e hum corredor que tem serventia para a cozinha” 65.
Vemos esta situação repetir-se na planta do piso nobre de um palácio ao Bairro Alto,
(fig. 12-13), onde encontramos dois compartimentos, junto da câmara de dormir,
assinalados na legenda como: “ retretes ou Cazas pª dormirem Criadas”66. Já em pleno
século XVIII, o texto do conde de Tarouca com a proposta de alterações ao palácio de
seu filho, fornece-nos interessantes dados sobre a localização da retrete no programa
interior do palácio: “fiz o segundo camarim de vinte e três palmos e meio em quadro, entre
a qual e a camara há retrete assaz escondido”

67.

Figuras 12 e 13: Planta e pormenor da legenda de Palácio na rua do
Carvalho, ao Bairro Alto. A legenda regista, com a letra M, a presença
de “Duas retretes ou Cazas para dormirem criados”.
Finais do séc. XVII a inícios do séc. XVIII.
Biblioteca Nacional, Iconografia, D.148 A

Particularmente significativo para o nosso estudo, é o conjunto de plantas do
projecto de remodelação da Real Quinta do Pinheiro, executadas por Carlos Mardel para
a alojar a família real, de que existem três propostas, para além do levantamento do
edifício original, antes das obras.68Na solução de Carlos Mardel, o arquitecto propõe três
aposentos, um para o rei, outro para a rainha, e um terceiro para o infante D. Pedro,
irmão de D. José I, sendo cada um deles formado de ante-câmara, câmara de dormir e
uma retrete, espaços estes devidamente assinalados na legenda da planta (fig.14-15).
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Figuras 14 e 15: Planta e pormenor do projecto de Carlos Mardel para adaptação da
Quinta do Pinheiro para estadia da família real. No pormenor destacam-se os três
aposentos para D. José I, para a Rainha e para o Infante D. Pedro, sendo cada um
provido de antecâmara, Camara e retrete. GEAEM.DIE. D 2-2C

O levantamento do palácio, antes das obras, ainda como propriedade dos duques
de Aveiro apresenta, porém, na mesma zona onde seriam instalados os aposentos reais,
um compartimento indicado na planta como “comuas”, (fig. 16), termo que
encontramos, ao longo do século XVIII, normalmente ligado a conventos e quartéis, mas
também em casas particulares.

Figura 16: Pormenor da Planta da Quinta do Pinheiro antes das
transformações propostas por Carlos Mardel, destacando-se a
presença de “comuas” na zona nobre do palácio. GEAEM.DIE. D
2-2C
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Dos exemplos por nós assinalados no âmbito da casa nobre, podemos referir o
caso de Eugénio dos Santos, na sua planta do piso térreo do Palácio dos Marqueses de
Marialva, a Santa Catarina69 (fig.9-10) ou o projecto de uma casa de Governador,
assinada pelo Eng. António de Souza Miranda 70,cerca de 1771 (fig. 17-18). Em todos
estes casos as “comuas” surgem nos desenhos apetrechadas com uma ou mais sanitas,
sugerindo a ligação a uma mesma pia de esgoto, característica que as diferenciaria das
retretes.

Figuras 17 e 18: Pormenor e planta de projecto para a casa de um governador, onde se
assinala a presença de “comuas” no piso nobre.1771 (c.). Assin. Anastácio António de
Souza Miranda. GEAEM.DIE. D. 552-1-2-2

Do cruzamento da documentação parece desenharem-se duas tipologias de
espaços relacionadas com o que hoje referimos como casas de banho ou instalações
sanitárias. Um primeiro espaço, designado como retrete, privada ou secreta aparece
situado no interior da casa, junto das chamadas câmaras de dormir, servindo não só
para para defecar como para recolha de bacios. Uma segunda tipologia de espaços,
designados normalmente por “necessárias”, ou “comuas” conotando um carácter mais
público, ou de utilização por um grupo alargado de pessoas, surgindo normalmente
associada a programas interiores de conventos, hospitais ou quartéis. Cabe salientar
que, enquanto as “comuas” surgem no século XVIII, a referência a “necessárias”
remonta ao século XVI, como podemos verificar, a titulo de exemplo, num documento
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sobre obras a realizar no convento de São Francisco de Évora, que, em1514,
determinava;
as necessarias que neste cabo estam se faram no andar do dito dormitório
e ha serventia que hora esta debaixo se tapara” 71.No século seguinte, mais
precisamente em1625, uma postura da Câmara de Lisboa, referia“ a neçessaria
que fica na praia defronte de Alfama se arrazara72.

Como observamos no guarda-roupa a retrete pode também significar um móvel,
neste caso uma espécie de cadeira, com um bacio por baixo do tampo do acento, e
escondido por um avental em madeira ligando os quatro pés.

Conclusões e perspectivas de investigação
Do presente estudo ficamos com a sensação de que muitos dos espaços e
funcionalidades analisadas mereciam uma reflexão mais aprofundada, sobretudo,
quanto às suas variações, não só cronológicas e geográficas, como ainda tipológicas,
isto é, quanto a possíveis variações tendo em conta os diferentes níveis sociais a que se
aplicam, como média ou alta nobreza e Casa Real. Tal estudo levaria a um texto muito
mais longo, que se distanciaria dos propósitos de uma comunicação presente encontro.
Igualmente era nossa intenção fazer uma articulação das zonas de serviços, com os
variados tipos de criados, mas, mais uma vez, a tarefa tomava dimensões fora do
contexto deste encontro, pois afigurava-se ser necessário, para cada tipo de criado, fazer
uma introdução às suas funções e nomenclaturas, que constatámos evoluirem de forma
significativa sobretudo ao longo do século XVIII.
Pensamos, contudo, que numa visão de conjunto foram abordados os tipos de
espaços e funções fundamentais, na sua articulação com os programas distributivos da
casa nobre. Julgamos que este texto se completará com estudos mais monográficos
dedicados a apenas uma tipologia de espaço, como é o caso da cozinha, copa ou
estrebaria. O que perspectivamos realizar num futuro, ampliando o levantamento
documental entretanto já efectuado.
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Nota biográfica de Helder Carita
Arquitecto, com doutoramento em História da Arte Moderna arquitectura e urbanismo, com o tema “Arquitectura Indo Portuguesa na Região de Cochim e Kerala, modelos e tipologias
do séc. XVI e XVII”. Professor na ESAD da Fundação Ricardo
Espírito Santo Silva e Investigador do Instituto de História da
Arte da FCSH- UNL. Divide os seus domínios de investigação
entre arquitectura e urbanismo sendo um das suas áreas
privilegiadas a arquitectura civil. É autor do livro A Casa
Senhorial em Portugal, Lisboa, Leya, 2015.
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O II Colóquio Internacional A Casa Senhorial: Anatomia dos Interiores ocorreu nos
dias 11, 12 e 13 de agosto de 2015 na Fundação Casa de Rui Barbosa. O encontro
reuniu pesquisadores de Portugal, França, Itália, México e Brasil que, com seus
estudos, contribuíram para o aprofundamento da discussão sobre os modos de
vida de vários estratos sociais refletidos no espaço, no mobiliário e,
principalmente, nas escolhas compositivas da decoração de interiores que
predominaram nos séculos XVII, XVIII e XIX.
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