
Um fascinante labirinto na Azoia
 
Dois amigos arquitectos deixaram que umas rufnas falassem e Ihes dissessem
 

como concretizar um projecto original, em harmonia com a natureza, para os lados
 

do cabo da Roca. Tudo funciona como um pequeno labirinto que se vai desvendado
 

aos poucos em cantos e recantos onde 0 conforto e a palavra de ordem .
 

Texto e Fotografia: Duarte Mexia 
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Muitas vezes surgem j6ias escondi 
das onde menos esperamos: basta 
cami nhar e procurar em peque
nos caminhos semelhantes aos 

antigos carreiros de cabras ... Podem levar-nos a 
lugares de sonho! E isso mesmo que the pode 
acontecer se andar aaventura ali para os lados da 
Azoia e do cabo da Roca: de repente, pode encon
trar urn pequeno conjunto de casas todas ligadas 
entre si, diferentes volumes a recortarem 0 hori
zonte cheio de ceu e mar e com 0 verde e as cores 
da terra a pintar as linh as do chao. 
A serra de Sintra ecomo urn dragao adormecido, 
semime rgulhado no m ar, e numa das pregas da 
pele desse dragao, numa fraga entre du as encos 
tas, ha urn local che io de conforto e born gosto... 
Estamos a falar do Convento de Sao Saturnino , 
propriedade do portu gues [oao Tud or-Kaditch e 
do escoces John Perri e. Os dois sao amigos ha 
mais de 20 anos: con heceram-se profissional
mente no estrangeiro e tornaram-se amigos inse
paraveis, mantendo uma paixao comum pela 
arquitectura - a profissao de ambos . Com 0 pas
sar dos anos John e a mulher, Michele, foram 
visitando siste maticamente [oao e ficavam em 
sua casa, na zona de Cascais. Ate que, em 1998, 
surgiu a ideia de comprarem juntos urn terreno... 
E Ioao sugeriu urn, com umas ruinas, num dos 
lugares por onde tinh a 0 habito de passear. 

Um projecto estimulante 
A ideia que se imp6s era muito simples: a partir 
das ditas ruinas - ou do que elas aparentavam 
ser, aprimeira vista - , construiriam duas peque
nas casas. S6 que, amedida que comecararn a 
limp ar 0 terreno , foram-se apercebendo de que 
as rui nas tinham uma extensao superior aquela 
que inicia lmente tinham imaginado. 
Em fina is do ana 2000 , acabara m por decidir 
que seria melhor fazerem apenas uma casa, em 
vez de duas mais pequenas. Decidiram tambern 
nessa altura dedicar uma parte do edificio a alo
jamento turistico; actualmente, 0 im 6vel esta 
classificado como casa de hospedes , aguar
dando-se a licenca da Direccao-Geral de Turismo 
para funcionar como unidade de turismo rural. 
Voltemos, entao, ao principio: as obras arranca
ram em [ulho de 1999 mas s6 em Fevereiro do 
ano passado e que, finalmente, os proprietaries 
puderam ir para ali viver. 0 resultado foi muito 
estimulante e ainda permite dar azo aimaginacao . 
Tal como Ioao Tudor-Kaditch, John e Michele 
Perr ie estao agora reforma dos e sonham conere-
tizar neste espaco muitos projectos, inumeras 
coisas in teressa ntes . Mich ele co n tin ua, por 
enquanto, a viver em Franca. Os dois s6cios asse
guram que cada vez m ais ganha form a a ideia de 
criar no Conve nto de Sao Satu rn in o algu ma 
coisa relacionada com a natureza, a serra de Sin-
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tra e a culina ria . [oao conta qu e ate ja tern alguns 
amigos est rangeiros qu e son ham vir m orar para 
o local e ajudar na realizacao de conferencias, 
cursos de culinaria e outras iniciativas do genero. 
Para John, 0 Convento de Sao Saturnino foi 0 

principal «culpado» da sua vinda para Portugal, 
pois em bo ra nascido na Esc6cia, viveu varies 

anos em Franca. Agora que se reformou, acabou 
por vir para 0 nosso pais devido a est e pro jecto 
e, claro , ao nosso clim a. 

Recantos e segredos 
o terren o envolvente fica entre as duas encostas 
e pelo meio passa urn pe queno rio. H a uma 
ponte, varias zonas de agua com flores , arvores... 
Euma area de cerca de 19 m il metros quadr ados 
e esta a ser tratada como uma especie de qu inti
nh a amoda antiga: tem tanques de agua, patos e 
gan sos a chapinhar e ate urn velho bu rro. Tudo 
sempre extrema mente cuidado, com variadissimos 
ton s de verde, na tradicao dos pequenos jardins 
conventuais. 
A recons trucao do imovel acabou por ficar bas
tante cara, pois 0 lugar e de dificil aces so e tudo 
tern de ser transportado a mao, como sublinha 
[oao Tudor-Kaditch: «Quando se pensa que uma 
obra leva uma seman a, demom iri s vez es mais» 
o projecto tornou-se mais dispendioso amedida 
que iam sen do feitas novas descobert as do que 
havia sob 0 rnato - e as ambicoes arqui tect6nicas 
iam aumentado proporcionalmente a tais desco
bertas. 0 resultado e muito interessante: 0 edifi
cio revela -se urn es paco ch eio de recan tos e 
seg redos, muitas escadas, esp a~os de diferentes 
tam anhos e decoracoes. A escolha dos ma teriais 
foi pa rtic ularm en te cri te riosa: ti joleira, tijolo , 
cim ento, pedra, ferro e, claro , m ad eira, muita 
madeir a. 
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Urn pequeno 

conjunto 

de casas todas 

ligadas entre 

si, diferentes 

volumes 

a recortarem 

o horizonte 

cheio de ceu 

e mar. 

A casa desenvolve-se por diferentes socalcos, 
assemelhando-se a urn labirinto que constante
mente nos desafia a aventura; e quase como se 
estivessernos na gruta de Ali Baba... Ha inurne
ras particularidades surpreendentes a descobrir. 
Os proprietaries contam-nos que, como ambos 
sao arquitectos, «todas as obras foram muito dis
cutidas, e sempre tudo muito discutido», embora 

[oao Tudar-Kaditch acabe par revelar que trata 
mais da parte tecnica, enquanto John Perrie se 
ocupa mais da decoracao e dos interiores. 

o conforto em prirneiro lugar 
o edificio e enorme: ao todo, 0 agora chamado 
«Convento de Sao Saturnino» tern sete quartos 
privados e mais quatro em ocupacao turistica, 
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A reconstrucao 

do im6vel 

acabou por ficar 

bastante cara, 

pois 0 lugar 

e de dificil 

acesso e tudo 

tern de ser 

transportado 

amao. 

alern de varias salas e zonas para convivio. Ha 
ainda urn segundo imovel, separado do nucleo 
central, com tres apartamentos pequeninos em 
espacos recentemente recuperados. Consta que 
nesse lugar existiu antes uma azenha. 
o maior segredo da casa e ser toda ela muito 
confortavel, c6moda; facilmente deparamos com 
solucoes que nos levam a pensar: «Como eque 

nunca me lembrei disio para a minna casa?» 
Grande parte do recheio econstituido por pecas 
de familia de ambos os proprietaries, conjugadas 
harmoniosamente . Deparamos, assim, com 
mobiliario frances, pec;:as rusticas de origem por
tuguesa , alfaias encontradas na regiao e outros 
objectos agricolas, algum mobilia rio do [apao e 
muita pintura figurativa, a par de algumas pecas 

Para [oao Tudor-Kaditch, a construcao original nao 

poderia ter sido uma simples casa saloia , tendo 

em conta as caractertsticas das rufnas que existiam 

Contactos 

Convento deSao Saturnino 
Azoia - 2705-001 SINTRA 

Tel.: 21 92831 92. Faxe: 21 928 96 85
 
e-mail: contact@saosat.com
 

Internet: www.saosat.com
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que recordam as sucessivas viagens de John Per
rie pelo Mundo. Tudo foi associado com notavel 
equilibrio e pondo sempre 0 conforto em pri
meiro lugar. 
Eigualmente cativante a organizacao do espaco, 
a forma como foram resolvidos os pequenos pro
blemas praticos. Cada quarto funciona como se 
se tratasse de uma pequena habitacao: tudo foi 
projectado tirando 0 maximo partido da vista, da 
luz. Alguns quartos parecem pequenos torreoes 
de castelo, reforcando a sensacao de que estamos 
num lugar muito antigo onde - quem sabe? 
poderiam ter-se desenrolado algumas das mais 
belas hist6rias das mil e uma noites . 

John Perrie considera que 0 projecto do Convento 

de Sao Saturnino foi 0 principal «culpado» da sua vinda 

para Portugal , apos varies anos de vida em Franca 

Erigmas de um passado
disfante 
Ioao Tudor-Kaditch acredita que, segundo as 
caracteristicas das minas existentes, a constru
c;:ao original nao poderia ter sido uma simples 
casa saloia mas algo de mais erudito. Nos arqui
vos da Torre do Tombo tentou, inclusive, desco
brir indicios que permitissem estabelecer uma 
ligacao deste lugar com uma confraria referen
ciada na regiao nos idos tempos de D. Afonso 
Henriques e D. Sancho 1. Confessa as suas duvi
das, de inicio, de que as descricoes e dados que 
reuniu fossem relativos ao local, mas hoje sente
-se mais confiante: «Este eo unicositiocom muita 
aguapor aoui, tem um rio quepodiaestarligado as 
azennas e tudo 0 mais que e descrito nos documen
tos» Curiosamente, 0 rio Touro, que passa na 
propriedade, era antigamente conhecido na 
regiao por «rio Touro Que Mata»... Para 0 arqui
tecto, essa designacao popular poderia indiciar 
uma ligacao ao culto de Sao Saturnino, 0 qual, 
segundo a lenda , foi sacrificado por urn touro. 
Passado aparte, esquecidas as cr6nicas, a ver
dade eque este eurn espac;:o que parece bern dis
tante de todas as agruras e correrias do nosso 
tempo. Convida-nos a apreciar a vista, a casa, 
todo 0 ambiente que nos cerca . E como se 0 

tempo parasse e, sem limitacces, pudessernos 
contemplar 0 mar, a brisa, os ventos, a luz , toda 
a natureza em redor. 
Tendo sido outrora convento ou nao, com santo 
ou sem ele, trata-se sem duvida de urn lugar 
digno do descanso dos deuses ... 

o edificio 

revela-se urn 

espaco cheio 

de recantos 

e segredos, 

muitas escadas, 

espa~os 

de diferentes 

tamanhos 

e decoracoes. 
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