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A “Casa do Médico de S. Rafael” situa-se na Vila de Sines, na província do Alentejo, no litoral Sul 

de Portugal. A condição geográfica da falésia conjugada com o porto de abrigo, natural, fizeram 

com  que  este  local  seja  ocupado  pelo  Homem  desde  tempos  pré-históricos  (sendo  disso 

testemunho os vários utensílios encontrados na região) e, ao longo dos séculos, como porto de 

pesca e comercial, escoando minérios e produtos agrícolas da região do Alentejo. Foi berço de 

personagens ilustres, de que se destacam o grande navegador Vasco da Gama, que realizou a 

primeira viagem marítima para a Índia, contornando o continente africano, abrindo assim caminho 

a uma rota comercial determinante para Portugal e para o Mundo.

Já no Séc. XX constitui local de veraneio de famílias oriundas do interior do Alentejo, à procura do  

fresco da sua brisa e das suas praias oceânicas.

Foi também neste século que o regime designado de “Estado Novo”, anterior à revolução de abril  

de 1974, deu início à construção de um grande porto industrial que se destinava, principalmente, a 

receber o petróleo que se havia descoberto por início dos anos 60 em Angola (à época província 

do ultramar  português).  Essa  matéria-prima  seria  aqui  recebida,  refinada e  distribuída já  nas 

formas mais diversas, para o Mundo, igualmente a partir deste porto.

Este  projeto,  de  dimensões  verdadeiramente  gigantescas,  que  incorporaria  outras  indústrias, 

implicava igualmente a construção de habitações e equipamentos para servir as populações que 

para aqui inevitavelmente se viriam a deslocar. Isto a par de outras infraestruturas – viárias, de 

transportes, etc…

Tudo ficou suspenso, desde abril de 1974, até muito recentemente – anos em que se retomou a 

obra,  talvez  não  já  com a  dimensão  que  se  previa  inicialmente,  mas  ainda  assim  com uma 

importância muito significativa para a economia portuguesa, acabando por se realizar a refinaria – 

com os petróleos que continuam a vir de Angola, agora já num âmbito estritamente comercial,  

entre dois países independentes e fruto de acordos empresariais, juntando a esta atividade outras  
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de que se destacam, por exemplo, o gás natural, a produção de polímeros, de energia elétrica e 

outras.

Ora, toda esta atividade gerou, de facto, novas urbanizações e os loteamentos habitacionais que 

proliferaram nos anos 60 – início de 70 do Séc. XX e que haviam ficado suspensos, acabaram por 

dar lugar a construções e novos “bairros”, que, mesmo aquém da dimensão que se previa no início 

deste  “planeamento”,  constituem impacto  significativo  na paisagem e na vida  deste  povoado,  

quase sempre,  para não dizer mesmo “sempre”,  sem qualidade urbana e arquitetónica,  tendo 

ocupado terrenos agrícolas e antigas quintas de produção.

É o caso da Quinta de S. Rafael onde se situa esta nossa obra da “Casa do Médico”, a que esta 

propriedade veio dar o nome.

Esta quinta de produção existia já desde tempos antigos, tendo sido erigida a sua construção 

principal que chegou aos nossos dias – a casa dos proprietários, de características solarengas, no 

Séc.  XVIII,  num estilo  característico  da  arquitetura  portuguesa dos anos que  se seguiram ao 

Grande terramoto de 1755 e que se convencionou designar, mais popularmente, de “pombalina”, 

numa referência ao Ministro do Reino à época dessa catástrofe – Sebastião José de Carvalho e 

Mello –, mais conhecido por Marquês de Pombal.

Esta casa veio ainda a servir como unidade hoteleira (Estalagem) durante algumas décadas do 

Séc. XX.

O projeto de loteamento da Quinta de S. Rafael, não fugiu à regra atrás mencionada no que diz 

respeito às intervenções urbanísticas mais recentes, em Sines e apresenta uma qualidade muito 

precária  em  todos  os  aspetos.  Trata-se  de  uma  mera  divisão  do  terreno  em  parcelas  para 

construção de moradias em banda, sem qualquer vestígio de urbanidade no desenho do espaço 

público e do tecido edificado. A antiga casa principal da Quinta e algumas construções anexas – de 

funcionários  e  de  armazéns  agrícolas  –  permaneceram,  rodeadas pelo  casario  incaracterístico, 

aguardando  a  possibilidade  de  virem  a  ser  transformadas  em  unidade  hoteleira.  E  assim 
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permaneceram por mais de uma década, acentuando-se a sua degradação ao ponto de quase 

ruírem, até ao ano de 2005, data em que estas parcelas remanescentes do loteamento foram 

adquiridas pela Ordem dos Médicos Portugueses.

Pretendeu esta Instituição, com esta aquisição, desenvolver um projeto social que consistia na 

criação de um equipamento que viesse a servir médicos em idade de reforma e com necessidade  

de  apoio,  num espaço  que  contivesse  igualmente  outras  valências  –  como a  organização  de 

eventos (na área da medicina e da saúde em geral), restaurante, biblioteca e outros – e ainda, a 

possibilidade de prestar serviços de residência assistida aos associados que viessem a residir na 

proximidade, aproveitando assim a oferta de lotes de terreno e de habitações para venda que este 

grande projeto do porto de Sines veio a proporcionar e que, pelas razões expostas, está longe de 

se esgotar.

O local afigura-se muito adequado para este empreendimento. De facto, não faltam atributos, tais  

como o excelente clima desta região, a proximidade do centro urbano com o aglomerado do 

casario  da  cidade  antiga  à  distância  de  um  passeio  a  pé,  o  seu  magnifico  enquadramento 

paisagístico, na falésia, dominando o Oceano Atlântico, num ambiente urbano tranquilo, seguro, 

muito agradável e, depois, a proximidade das praias – quer para Norte, para o lado de Melides e 

da Comporta,  até ao estuário do rio  Sado,  quer para Sul,  para as áreas protegidas da costa 

alentejana  –  e  ainda  a  proximidade  do  Alentejo  interior,  com a  sua  cultura  tão  singular,  tão 

autêntica, com povoados de uma beleza estarrecedora e o calor das suas gentes.

Com este programa ambicioso, mas muito aliciante, até pela “novidade” que viria a constituir no 

âmbito dos equipamentos deste tipo em Portugal – habitualmente apenas de caráter residencial, 

em locais isolados ou “desligados” do contacto mais próximo com a comunidade –, a Ordem dos 

Médicos Portugueses promoveu um concurso para o respetivo Projeto de Arquitetura, concurso 

esse que culminou com a seleção desta nossa equipa projetista.
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Nesta proposta presidiram algumas ideias ou pressupostos essenciais, tais como:

- A reconstrução da antiga casa do Séc. XVIII com a sua imagem original; A sua articulação com 

os edifícios novos a criar no lugar dos antigos anexos, já completamente arruinados, de forma a 

preservar um percurso pedonal da urbanização envolvente; A integração harmoniosa no lugar; 

Uma referência clara às tipologias urbanas tradicionais  da região e a reabilitação do percurso 

pedonal pelo topo da falésia, valorizando a tomada de vistas para Poente, para o Oceano Atlântico.

A opção pela reconstrução da casa da Quinta afigurou-se polémica, dada a inicial oposição dos 

técnicos da Câmara Municipal de Sines – que defendiam a construção de um edifício de linguagem 

modernista. Mas o significado que o edifício continha para a memória coletiva dos sineenses, pela 

sua história, pela sua presença nobre no topo da falésia, levou a que os responsáveis da Autarquia 

aceitassem a nossa proposta.

E assim nasceu, ou melhor, “renasceu” esta “Casa de S. Rafael”.

Com efeito, e verificando-se o estado muito adiantado de ruína das estruturas (paredes portantes) 

da mencionada casa e a existência de graves assentamentos estruturais; constatando-se também 

que todos os demais elementos da casa em questão ruíram ou se deterioraram sem qualquer 

hipótese de restauro ou reabilitação, não existindo já cobertura, pavimentos e paredes interiores, 

cantarias, caixilharias, etc…, constatando-se tudo isto, portanto, acordaram a Câmara Municipal de 

Sines  e  a  Ordem  dos  Médicos  em  realizar  a  obra  com  base  no  projeto  por  nós  proposto, 

reconstruindo a arquitetura exterior (paredes exteriores e cobertura) do edifício da casa da antiga 

quinta de S. Rafael sendo o interior completamente renovado, adaptando-o à sua nova função, 

mas utilizando materiais e linguagem arquitetónica próprios da tipologia do edifício anterior.

Neste edifício  que se reconstruiu situam-se as salas de estar e de reuniões,  a biblioteca, um 

gabinete de apoio médico e uma sala de fisioterapia, as áreas administrativas, o restaurante, as 

áreas de apoio ao restaurante (instalações sanitárias do público, cozinha, despensas, etc…), os 

espaços destinados ao pessoal (incluindo vestiários e instalações sanitárias) e a lavandaria. Este 
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edifício desenvolve-se em dois pisos acima do solo, cave e sótão e inclui ainda áreas exteriores: 

Uma esplanada voltada ao mar, um jardim lateral – mais intimista e resguardado – e uma área de 

serviço, com ligação aos arruamentos a tardoz.

O outro  edifício  é  totalmente  novo,  situa-se  sensivelmente  no  local  em que  outrora  existiam 

construções da Quinta de S. Rafael, de apoio à casa principal e está ligado ao 1º. por passagem 

superior  fechada,  deixando uma servidão pedonal,  entre  os  dois  edifícios,  mantendo assim o 

caminho existente. Esta passagem superior forma um arco sobre o caminho pedonal, mantendo 

assim, também, a memória da antiga construção. Neste novo edifício situam-se os (20) quartos, 

de  dimensões  variadas  para  possibilitar  os  vários  tipos  de  utilização  (mais  permanente  ou 

ocasional) incluindo todos Instalações Sanitárias privativas e arrumos.

Dos  vinte  quartos  previstos,  seis  estão  preparados  para  receber  pessoas  com  mobilidade 

condicionada.  Destes  seis,  dois  são  duplos,  um de  casal  e  dois  são  individuais.  Os restantes 

catorze são quartos para pessoas sem condicionamento de mobilidade e, destes, dez são de casal 

e quatro individuais, para um total de trinta e quatro utentes.

Este  edifício  desenvolve-se  em dois  pisos  acima  do  solo  e  cave  destinada  a  estacionamento 

automóvel (15 lugares).

A arquitetura deste novo edifício diferencia-se da do 1º.,  com uma linguagem contemporânea 

inspirada nos modelos tradicionais da região. Conceberam-se dois corpos longilíneos (o “Armazém 

Agrícola”) cobertos por estrutura envidraçada, formando uma “rua” interior com referências claras 

à rua de aldeia alentejana. Inclui ainda um pequeno jardim delimitado por muros, que constitui um 

espaço de descanso e de fresco mais reservado.

Na composição das fachadas deste edifício recorremos a referências da época manuelina (reinado 

de  D.  Manuel  I  (1469  a  1521),  num estilo  muito  singular  que  marcou  muito  fortemente  a 

arquitetura portuguesa, reinventando os seus elementos – janelas duplas com colonelo, portadas 

exteriores com reixas em madeira para arejamento natural (uma herança mediterrânea), etc…

5



JOSÉ BAGANHA & ARQUITETOS ASSOCIADOS, LDA.

A Câmara Municipal de Sines e a Ordem dos Médicos aceitaram ainda incluir nesta empreitada a 

nossa proposta de reperfilamento, pavimentação, iluminação e escoamento das respetivas águas 

pluviais do arruamento desta urbanização, então por concluir, com frente para o mar, constituindo 

um  “passeio  público”  com  possibilidade  de  circulação  automóvel  para  os  moradores  deste 

loteamento, utentes da Casa do Médico de S. Rafael e, claro está, viaturas de emergência e/ou de 

serviço, arruamento este que, para efeitos desta obra, designamos de “Arruamento de Frente mar 

da Quinta de S. Rafael”.

A  preocupação  com  a  acessibilidade  foi  também  uma  constante  que  norteou  este  projeto, 

assegurando-se,  assim,  o  acesso  de  pessoas  com  mobilidade  condicionada  a  todos  os 

compartimentos habitáveis da Casa.

O nível de conforto é também excecional, tanto no que diz respeito à térmica e à acústica, como à 

decoração  e  outros  aspetos,  começando  nos  sistemas  construtivos  e  completando-se  com os 

equipamentos instalados. A preocupação com os consumos energéticos (e fontes de energia) foi 

também uma constante neste projeto, tendo sido instalada uma central solar na cobertura do 

edifício dos quartos, equipamento este que assegura cerca de 60% do aquecimento de água para 

uso sanitário e um balanço energético mais económico e ambientalmente correto.

Os  edifícios  encontram-se  igualmente  equipados  com  sistemas  de  segurança  integrada  – 

segurança contra riscos de incêndio e segurança contra intrusão. O sistema multimédia e uma 

rede estruturada permitem a utilização de equipamentos eletrónicos, incluindo o acesso à Internet,  

nos quartos bem como nas salas dos utentes (salões, biblioteca e sala multimédia).

Quanto  aos  sistemas  construtivos  e  materiais  utilizados,  importa  destacar,  resumidamente,  o 

seguinte: 

A  estrutura  do conjunto  edificado é  mista,  de betão  armado  e  aço;  As  paredes  exteriores  e 

interiores são em tijolo cerâmico, rebocadas e esboçadas (com argamassa de estuque no interior) 

e pintadas com tintas de base aquosa, lisas, porosas. A cobertura é de telha cerâmica tradicional,  
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assente  sobre  ripado  de  madeira  tratada  e  inclui  isolamento  térmico.  Os  pavimentos  são  em 

madeira de laríssio  (de Riga)  e as restantes carpintarias,  incluindo guarnições de vãos,  tetos, 

guardas de escadas, estantes, balcões, etc… são em madeira de casquinha vermelha e faia; Nas 

instalações sanitárias  as paredes são revestidas  com azulejos de chacota  manual,  artesanal  e 

pavimentadas com mosaicos de grés porcelânico; Em alguns dos pavimentos de uso mais intenso 

(receção, cozinha, etc….) foram colocados mosaicos hidráulicos, igualmente de fabrico artesanal. 

Estes azulejos e mosaicos de fabrico artesanal são produzidos na região do Alentejo português (S. 

Tiago do Cacém e Estremoz, respetivamente). Procurou-se assim, também, aproveitar e contribuir 

para a preservação de uma industria local, de produtos elaborados com matérias primas existentes 

na  região,  segundo  processos  tradicionais  que,  com  o  passar  dos  tempos,  e  apesar  da 

massificação dos produtos industriais, resistem e até inovam nos processos e nos materiais que 

disponibilizam para a construção.

A decoração foi  da responsabilidade de Teresa Borges de Mendonça,  que soube interpretar  o 

espírito do projeto,  introduzindo côr,  alegria  e algumas notas surpreendentes ao mobiliário de 

estilo  clássico  que se utilizou.  No nosso atelier  desenhamos os  balcões  fixos,  as  mesas e as  

cadeiras do restaurante e também as mesas e as estantes fixas da biblioteca.

Os  irmãos  Fernando  e  Sérgio  Guerra  fotografaram  o  conjunto  com  a  maestria  que  lhes  é 

reconhecida internacionalmente e que não é alheia ao facto de serem ambos arquitetos.
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Na equipa técnica deste projeto contamos ainda com: 

- Fundações e estabilidade de estruturas: Grese, Lda. – Engº. Ricardo Sampaio;

- Redes de águas, esgotos, ventilação e tratamento de ar – Engº. José Rosendo;

-  Redes  de  gás,  energia  elétrica,  de  comunicações  e  instalações  especiais  –  Engº.  Carlos 

Fortunato;

- Térmica, acústica e segurança integrada (incêndios e intrusão) – Engº. Carlos Fortunato;

A Fiscalização Técnica foi assegurada pela Gresobra, Lda. – Engº. Ricardo Sampaio.

A construção ficou a cargo da firma Alves Ribeiro, S.A., sob a orientação (Direção Técnica) do 

Engº. Luís Vaz.

José Franqueira Baganha
Abril de 2011
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