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Maria Hermínia Donato 

MINHA VIZINHA SUTTON HOUSE 

O apartamento onde eu moro me achou. 
 
Numa manhã de sol (os dias de sol aqui são contados 
nas pontas dos dedos, e me lembro da surpresa que 
tive quando uma amiga zangada com tanto sol pedia 

que a chuva caísse no Rio de Janeiro!), fui ao seu en‐
contro e me apaixonei.  
 
Ao entrar na rua, tive um momento “Uau!”, dirigi e as‐
sisti um filme cujas protagonistas eram “ladies” geor‐
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gianas (lembrando os retratos de Thomas Gainsborough, 
pintor inglês, 1743‐1808) passeando nas calçadas e nos 
jardins da igreja de São João. 
 
O estilo da arquitetura georgiana (1714 a 1830, durante 
os reinados de Jorge I, II, III e IV)  é variável, sempre 
com proporções clássicas inspiradas nos antigos tem‐
plos gregos e romanos,  com regras de simetria especí‐
ficas. Proporções baseadas em quadrados são usadas 
para determinar o tamanho das janelas e sua relação 
entre si: o espaço ocupado por cada uma no primeiro 
e no segundo andar deve formar um quadrado. 
 
As casa georgianas da minha rua são geminadas, 
idênticas e construídas em tijolos. Colírio para meu 

olhos quando abro as cortinas das janelas do quarto 
pela manhã.  
 
Pertencer a uma comunidade de moradores ativos e 
preocupados em preservar a história da área onde 
moramos foi outra descoberta incrível. De vez em 
quando, é importante parar e apreciar as memórias 
contidas no lugar que vivemos.  
 
Empenhada em descobrir a história da vizinhança fui visitar 
a Sutton House, uma das casas mais antiga de Londres. 
 
Construída para um membro da corte dos Tudors em 
1535, ela foi alterada de tempos em tempos por uma 
sucessão de ocupantes, mercadores de seda, diretores 
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de internato de meninos e meninas, famílias Huguenotes 
(exilados protestantes franceses perseguidos no reino de 
Luiz XVI), padres, sindicalistas e sem tetos.  
 
Sua história reflete as mudanças que ocorreram em 
Hackney (bairro ao oeste de Londres) e sua habilidade 
ou sorte de se adaptar às mudanças culturais e sociais. 
 
Em 1936, quase foi demolida pelo valor de seu terreno 
e seus painéis de madeira. Em 1987, quando não foi en‐
contrado nenhum inquilino, estava novamente em risco, 
abandonada e prestes a ser convertida em apartamen‐

tos de luxo. Essas crises aconteceram por não se ter co‐
nhecimento sobre a história da casa, e muito poucas in‐
formações foram encontradas, como contas, planos, 
papéis e objetos pessoais de antigos moradores. 
 
O que se sabe hoje foi um trabalho de detetive, ciência 
e tecnologia, a partir de pesquisas realizadas nos 
matérias utilizados na construção. 
 
No século XVI Hackney era uma área rural. Sir Ralph 
Sadleir – um cortesão proeminente do rei Henrique VIII 
constrói Sutton House em 1535. 

Salão de banquetes Tudor                                                                                                                      Foto: Sebastien Marchand 
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Protegido por Thomas Cromwell (importante ministro 
do rei Henrique VIII), entra no serviço real em 1518, 
com 11 anos. As habilidades e eficiência de Cromwell 
em questões governamentais – especialmente o divór‐
cio de Henrique VIII e Catarina de Aragão – facilitaram 
a acensão de Ralph Sadleir a principal secretário de Es‐
tado do rei Henrique VIII. 
 
Ralph tinha cerca de 28 anos quando se estabeleceu no 
que era então um subúrbio agradável, saudável e retiro 
rural para cortesãos ricos. Na época, Sutton House era 
chamada de Bryk Place (casa de tijolo) por ser uma casa 
construída inteiramente de tijolos, quando a maioria 
era feita com vigas de madeira entrelaçadas com vime. 
 
Ralph se casa em 1533 com Ellen Barre, uma parente 
distante de Cromwell, de origem simples, abandonada 
com dois filhos pelo primeiro marido. Um casamento 
por amor levando em consideração as possíveis pre‐
tendentes que transitavam pela corte do rei. 
 
Conta a história que certo dia Matthew Barre, de 
Sevenoaks, em Kent, aparece dizendo ser o marido da 
senhora Sadleir, e um ato privado no parlamento anula 
o casamento com Barre evitando que as sete crianças 
do casal fossem ilegítimas. 
 
John Machell, xerife de Londres, e sua esposa Jane 
compram a casa de Sadleir. O filho mais novo herda a 
propriedade e a perde para poder pagar suas dividas 

com o agiota Sir James Deane. 
 
A partir de meados da década de 1620, a Sutton House, 
ainda Bryk Place, foi propriedade do capitão John  
Milward, governador da Companhia das Índias Orien‐
tais. Ele constrói a grande escadaria decorada com pin‐
turas em trompe l'oeil e  instala requintados painéis de 
madeira esculpidos para parecer dobras de linho (ape‐
nas a abadia de Westminster e Hampton Court têm 
painéis semelhantes do século XVI). 
 
Em 1751, houve a adição de uma fachada georgiana e 
o interior foi dividido em duas metades distintas 
chamadas Milford House e Ivy House. Cada uma fun‐
cionava como residência independente. A casa se 
tornou uma escola para meninos e, em seguida, uma 
escola para meninas em Milford House.  
 
Importante destacar que chamar a casa de Sutton 
House é um erro, porque Thomas Sutton, fundador da 
escola Charterhouse School, morava na casa ao lado, 
demolida em 1806 para dar espaço a uma fileira de 
casas georgianas. 
 
DESCOBERTA DE HILARY MANTEL 
Enquanto escrevia a trilogia que começa com o livro 
“Wolf Hall”, a premiada escritora inglesa Hilary Mantel, 
que conquistou fama e prestígio ao investigar persona‐
gens que moldaram à Inglaterra, foi à Sutton House. 
Sadleir é personagem dos seus livros, homem duro, 



cauteloso, inteligente e, surpreendentemente para sua 
época, um homem de certa integridade.   
 
E foi no porão da casa que Mantel achou os vestígios 
reais do passado, como a carne e o sangue do prédio. 
Os tijolos Tudor, pequenos tijolos feitos em moldes de 
madeira que os operários marcaram com um X, ou ou‐
tras marcas, pontos e espirais como assinaturas ou 
amuletos de boa sorte.   
 
Em um dos tijolos, a autora percebe a marca da pata 
de um cachorro e escreve: “Ao ver a pegada do ca‐
chorro, comecei a sentir a primavera de 1535, quando 
Thomas More ainda estava vivo e as pérolas ainda 
quentes no pescoço de Ana Bolena. Foi então que o 
choque do passado se estendeu e me atingiu nas coste‐

las.  Eles estavam tão vivos quanto eu, por que não 
posso tocá‐los?” 
 
Em 1891, o reitor de Hackney comprou Sutton 
House e novamente a transformou em um centro 
social para jovens. Durante a Segunda Guerra 
Mundial, foi usada como um ponto de vigilância 
para os bombeiros; depois da guerra, alugada para 
um sindicato. 
 
Abandonada, em 1982 foi ocupada por jovens (cha‐
mada de Casa Azul) que realizavam concertos de rock 
e pintavam as paredes com grafite. Num fim de se‐
mana, quando a casa estava vazia, o painel de madeira 
foi roubado e devolvido pelo dono do antiquário por 
ser muito valioso e difícil de vender. 

Salões Tudor e paredes de invasores                                                                                  Foto: National Trust Images / Dennis Gilbert
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Talvez pela localização mais distante do centro de Londres 
e por não ter sido preservada por seus inúmeros propri‐
etários, a National Trust (associação que preserva e cuida 
de propriedade históricas) adquiriu a casa em 1938.  E so‐
mente em 1994 abriu suas portas à visitação pública. 
 
O QUE VER EM SUTTON HOUSE? 
Linenfold Parlor (sala do linho dobrado) recebe esse 
nome porque os painéis das paredes foram esculpi‐
dos para parecerem tecidos drapeados. O revesti‐
mento de madeira popular na época dos Tudor era 
um item de luxo. As pessoas mudavam de casa, mas 
levavam consigo os painéis, junto com os vidros das 
janelas e tapeçarias. 
 
Great Chamber (Grande Gabinete) imponente usado 
para banquetes, revestido com painéis de carvalho 
(cerca de 1610). Nas paredes, um retrato de Sir Ralph 
Sadler de Standon, neto de Ralph Sadler; em frente, 
dois retratos:  Sir Edwin Sadler, outro dos descendentes 
de Ralph, e sua esposa, ambos pintados em 1687. 
Serviu como uma sala de reunião durante os vários 
períodos em que Sutton House foi usada como uma es‐

cola de 1657 a 1741, quando a casa acomodou a escola 
feminina da Sra. Freeman. No início de 1900, foi a sala 
de bilhar do Instituto da Igreja de São João. 
 
Sutton House atrai por ser eclética: possui elegante sala 
de estar georgiana, uma cozinha Tudor, uma pequena 
igreja no porão, uma sala vitoriana. Agora o que nunca 
vi em nenhuma outra propriedade do National Trust foi 
um quarto coberto de grafites com uma cama no chão 
e LPs espalhados no tapete. 
 
Saindo de Sutton House, andei até os Jardins da igreja 
de São João, nos domingo os sinos que pertenciam à 
antiga igreja de santo Agostinho (hoje só sobrevive a 
torre medieval de 1275) tocam pela manhã e à tarde. 
 
Depois de 40 anos em Londres é a primeira vez que 
vivencio parte da sua História. 
Sutton House, 2 and 4 Homerton High Street,  
London E9 6JQ 
Email: suttonhouse@nationaltrust.org.uk 
Website: https://www.nationaltrust.org.uk/sutton‐
house‐and‐breakers‐yard
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