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Em Arraiolos, uma piscina faz alusão ao tanque de rega comum, 
numa intervenção despojada de artifícios, a cargo do ateliê BL 
Arquitetura de Interiores, onde se tira partido do declive do terreno.
Texto Ana Jorge      Fotografia Fernando Piçarra
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Orespeito pelo perfil natural do terreno foi 
um dos principais pontos de partida para 
a construção de uma piscina recuperando 

a lógica dos tradicionais tanques de regadio. A obra 
esteve integrada no projeto geral de arquitetura de 
interiores de uma casa e arranjos exteriores de um 
monte alentejano, em Arraiolos. A mesma filosofia 
de preservação da topografia fez com que, a priori, 
se rejeitasse a habitual escadaria direta entre a 
casa, no topo, e a piscina, ao fundo, decorrente, na 
maioria das vezes, do nivelamento do terreno. Bem 
pelo contrário: o resultado mais impactante desta 
intervenção é precisamente a sucessão de planos 
desnivelados em rotação à volta da piscina. Sucessão 
esta que decorre de outro dos principais objetivos do 
projeto: “Desenvolver um percurso, gerando áreas 
de permanência e unificando todas as componentes 
do conjunto: assentos, duche, pérgula, bancada para 
o barbecue, escadas de acesso à casa das máquinas 
(sob uma das plataformas) e muros limítrofes ”, 
salientam Cecília Banito e Pedro Lourenço, do ateliê 
BL Arquitetura de Interiores.
“A intervenção, de caráter despojado, baseia-se 
numa relação natural com a topografia e com o 
caráter tradicional e rural da casa alentejana. As 
opções simplistas, ao nível dos materiais – alvena-
ria, betão afagado, madeira e a pastilha preta como 
único revestimento – estão ao serviço do destaque 
que se pretende dar à composição geométrica das 
plataformas, dos volumes e da paisagem. Tudo isso 
a complementar com vegetação autóctone”, sinte-
tizam os arquitetos. 
Assim, a piscina desenvolve-se em rampa – tal como 
o terreno – com uma zona rasa de água logo no 
início, correspondente à zona de intersecção com 
uma das plataformas, finalizando num assento sub-
merso na cabeceira sobre o declive. O transbordo 

O transbordo da água em todo 
o perímetro da piscina produz 
o efeito de espelho de água. A 
água transborda para uma caleira, 
e é conduzida para um depósito

A intervenção relaciona o declive 
topográfico com o caráter rural da 
casa alentejana
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da água em todo o perímetro da piscina produz o 
efeito de espelho de água e é também usado para o 
processo de filtragem. A água transborda para uma 
caleira perimetral, correndo para um depósito de 
compensação sob a plataforma contígua à piscina. 
A água no depósito é puxada pela bomba e filtrada, 
sendo devolvida à piscina pelo fundo. O barbecue 
está no epicentro da área de refeições. Apresenta-se 
como um elemento sólido, posicionado no centro 
da plataforma de frente para a zona de refeições e 
piscina, onde se incluem um plano de trabalho, 
churrasco e lava-loiças. Este volume, fazem notar 
Cecília e Pedro, “apresenta a mesma dimensão, direc-
ção e acabamento das escadas de acesso à casa das 
máquinas e arrumos, sob a plataforma, formando 
um conjunto de bancadas, que anula a perceção da 
existência de uma circulação secundária”.
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BL Arquitetura de Interiores
Ateliê de arquitetura de interiores, decoração, design  
e consultoria, dirigido por Cecília Banito e Pedro Lou- 
renço. Têm desenvolvido projetos para vários 
equipamentos urbanos, como escolas e hospi-
tais, e, no segmento residencial, remodelações 
de habitações unifamiliares e apartamentos.

www.bl-interiores.blogspot.com
bl.interiores@gmail.com
tlm.938.458 032/914.514.970
tlf. 211.933.841

O barbecue fica no centro de uma 
das plataformas. Tem a mesma 
dimensão e alinhamento das 
escadas de acesso à casa das 
máquinas e arrumos compondo 
um conjunto de bancadas que 
anula a perceção de existência 
de uma circulação secundária
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