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II. RESUMO 

 
 
 

 

 

Esta dissertação tem como premissa uma investigação experimental que pretende reconstituir e 

interpretar a distribuição do espaço e das respectivas funções do Palácio do Monteiro-Mor na 

Calçada do Combro, em Lisboa, também denominado por Palácio Marim-Olhão, segundo as 

intenções expressas nas cartas escritas de Viena em 1734 e 1735 pelo Conde de Tarouca, pai 

do então Monteiro-Mor do reino. 

A partir destas cartas realizou-se uma reconstituição das duas versões de plantas nelas 

veiculadas, tendo em conta a ideia do Conde de palácio "ideal" Europeu adaptado à realidade 

portuguesa e às condições pré-existentes do local. Estas duas versões foram depois 

confrontadas com a realidade edificada, identificando-se as diferenças e semelhanças entre os 

vários projectos. 

Com o objectivo de compreender e contextualizar esta espécie de memória descritiva de palácio 

barroco ideal em comparação com o que realmente foi construído, revelou-se necessário 

perceber qual a importância do papel da nobreza portuguesa na transformação da arquitectura 

palaciana, abrangendo a segunda metade do século XVII e a primeira do século XVIII. 

Tornou-se assim pertinente caracterizar a evolução do gosto arquitectónico da nobreza da 

época, seguindo alguns modelos de habitações e analisando os seus tipos de volumetria, 

organização das fachadas e distribuição dos espaços interiores. 

Esta análise da arquitectura palaciana também se estendeu, a título comparativo, a algumas 

construções europeias, nomeadamente vienenses, incluídas dentro do mesmo período temporal 

porque, na altura em que escreveu as cartas, o Conde de Tarouca estava a residir nessa cidade 

e seria lógico que o seu principal modelo fosse a arquitectura vienense. 
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III. ABSTRACT 

 
 
 
 
 

This thesis is premised on an experimental research that aims to reconstruct and interpret the 

distribution of the spaces and their respective functions of Monteiro-Mor Palace on Calçada do 

Combro, in Lisbon, also known as the Marim-Olhão Palace, according to the intentions expressed 

in letters written from Vienna in 1734 and 1735 by the Count of Tarouca, father of the then 

Monteiro-Mor of the kingdom. 

From these letters a reconstitution of the two versions of the existing plants was carried out, 

taking into account the Count's thoughts of the "ideal" European Palace adapted to the 

Portuguese reality and pre-existing conditions of the place. These two versions were then 

compared with what was actually built, to identify the differences and similarities between the 

various projects. 

In order to understand and contextualize this kind of technical description of the ideal Baroque 

palace and compare it with what was actually built, it was necessary to understand how important 

was the role of the Portuguese nobility for the transformation of palatial architecture, covering the 

second half of the seventeenth century and the first half of the eighteenth century. 

It became relevant to characterize the evolution of the architectural taste of the nobility of the 

time, following a few models of housing and analyzing the types of volumes, organization of the 

facades and the distribution of interior spaces. 

This architectural analysis of the palaces was also extended, for comparative purposes, to some 

European  buildings, particularly from Vienna, included within the same time period because, at 

the time he wrote the letters, the Count of Tarouca was residing in that city and it would be logical 

that his main model was the Viennese architecture.  
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NOTA 

 

 

 

As cartas escritas por João Gomes da Silva, quarto Conde de Tarouca (1671 - 1738), para o seu 

filho Fernão Teles da Silva, monteiro-mor do reino, foram trabalhadas a partir da transcrição 

realizada por Maria João Pereira Coutinho e publicadas como anexo ao artigo de João Vieira 

Caldas e Maria João Pereira Coutinho, intitulado "O Nome e a Função: Terminologia e Uso dos 

Compartimentos na Casa Nobre Urbana da Primeira Metade do Século XVIII"1. Estas mesmas 

cartas encontram-se reproduzidas no anexo 8.1 da presente dissertação.   

 

Todas as unidades de medida referidas nas cartas encontram-se em palmos, e através da 

consulta da lista de antigas unidades de medida Portuguesas, foram convertidas para metros.  

 

No corpo da dissertação a escrita de vocábulos utilizados nas cartas do Conde de Tarouca foi 
adaptada à grafia actual.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 João Vieira CALDAS; Maria João Pereira COUTINHO - "O Nome e a Função: Terminologia e Uso dos 

Compartimentos na Casa Nobre Urbana da Primeira Metade do Século XVIII", in Isabel MENDONÇA; Hélder 

CARITA; Marize MALTA (coord.) - A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro: Anatomia dos Interiores. 

Lisboa/Rio de Janeiro: IHA.FCSH.UNL/EBA.UFRJ, 2014, pp. 134-189. 
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1.1. OBJECTO 
 

Ao longo dos tempos, a tipologia de habitação de palácio urbano 

foi-se alterando e evoluindo, para ter a capacidade de satisfazer 

as necessidades e exigências dos seus proprietários. 

Os palácios urbanos setecentistas, apesar de partilharem 

algumas características com os seus antecessores 

seiscentistas, apresentam claramente uma transição evolutiva 

nas suas construções, através da busca rigorosa pela simetria 

tanto exterior como interior. 

Assim, foi eleito como objecto de estudo desta dissertação, o 

Palácio do Monteiro-Mor, na Calçada do Combro em Lisboa, 

pois apresenta-se como um caso raro de palácio que conta com 

descrições explícitas, embora em intenção, de como seria a 

materialização e a organização do palácio perfeito da época. 

 

1.2. OBJECTIVOS 

 

Com a presente dissertação, realizada no âmbito do Mestrado 

Integrado em Arquitectura do Instituto Superior Técnico, 

pretende-se elaborar a reconstituição daquilo que seria o palácio 

idealizado e esboçado pelo Conde de Tarouca, João Gomes da 

Silva, para o seu filho Fernão Teles da Silva, tendo como base 

as cartas que descrevem de forma detalhada a organização e 

estruturação de duas versões do interior do palácio por ele 

propostas, sendo a segunda versão a variante reduzida da 

primeira. Nestas cartas encontram-se também críticas a 

projectos de arquitectos já contratados pelo filho, 

fundamentadas com uma enumeração aprofundada de 

correcções elaboradas pelo Conde. 

Propõe-se também a realização de um estudo comparativo que 

permita analisar as diferenças e semelhanças entre as duas 

versões idealizadas pelo Conde de Tarouca e a parte construída 

que hoje pode ser observada na Calçada do Combro, no 
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contexto do que seria a cultura arquitectónica portuguesa e 

europeia da época e a cultura arquitectónica transmitida pelo 

próprio Conde nas suas propostas. 

Pretende-se sustentar esta reflexão através de um 

enquadramento histórico baseado na selecção de alguns casos 

de estudo setecentistas, portugueses e vienenses datados da 

primeira metade do século XVIII. A utilização destes casos de 

estudo, tem como objectivo uma melhor compreensão da 

evolução da tipologia de palácio barroco, incidindo na 

volumetria, organização das fachadas e distribuição funcional 

interior, sempre em confronto com o Palácio do Monteiro-Mor. 

 

1.3. MÉTODO 

 

Para o desenvolvimento desta dissertação e tendo em vista a 

concretização dos objectivos enunciados, realizou-se um  

trabalho de natureza exploratória e com carácter de investigação 

experimental.  

Assim, em primeiro lugar, foram analisadas as cartas escritas no 

século XVIII pelo Conde de Tarouca, João Gomes da Silva, para 

o seu filho Fernão Teles da Silva. Estas cartas apresentam-se 

como uma "memória descritiva" detalhada, expondo a 

organização e estruturação das várias divisões que constituem o 

palácio e enumerando as suas medidas e posicionamento. 

Para a concretização deste processo, foi necessário consultar a 

lista de antigas unidades de medida portuguesas, para ser 

possível converter as unidades de medida usadas nas cartas em 

unidades de medida actuais. Para facilitar a interpretação da 

terminologia, foi importante a utilização do dicionário de Rafael 

Bluteau de 1712 intitulado " Vocabulario Portuguez e Latino, 

Aulico, Anatomico, Architectonico, Bellico, Botanico, Brasilico, 

Comico, Critico, Dogmatico, etc. autorizado com exemplos dos 
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melhores escriptores portuguezes e latinos, e oferecido a el-rey 

de Portugal D. João V"2. 

Utilizou-se o processo relativo às alterações realizadas no 

Palácio desde o século XIX, presente no Arquivo Municipal de 

Lisboa, para recolher todos os elementos fundamentais 

disponíveis, incluindo documentos, levantamentos e projectos 

de alteração da Câmara.  

Paralelamente e com o objectivo de enquadrar e facilitar a 

interpretação das propostas do Conde de Tarouca, no âmbito 

português e internacional, foi realizado um estudo, com o auxílio 

de bibliografia especializada, sobre a nobreza da época da 

cidade de Lisboa. Este estudo abrangeu a sua importância na 

transformação da arquitectura palaciana, através do exemplo de 

tipologias mais significativas, tanto de palácios portugueses 

coesos como de casos paradigmáticos europeus, 

nomeadamente vienenses que permitiram a realização deste 

estudo comparativo. Foram escolhidos como casos de estudo 

palácios de Viena porque, na altura em que escreveu as cartas, 

o Conde de Tarouca encontrava-se a residir nessa cidade e 

seria lógico que o seu principal modelo fosse precisamente a 

arquitectura dos palácios urbanos da cidade de Viena. 

Com o auxílio destas fontes e da bibliografia especializada, 

procedeu-se à extração das cartas a informação necessária 

para permitir a materialização das plantas correspondentes às 

duas versões propostas pelo Conde de Tarouca, realizando-se 

de seguida o seu desenho rigoroso. 

Neste ponto, assumiu-se, pelos escritos do Conde de Tarouca, 

que a configuração dos limites exteriores do palácio é aquela 

que ainda hoje se encontra definida pela Calçada do Combro, 

                                                             
2 Raphael BLUTEAU - Vocabulario Portuguez e Latino, Aulico, Anatomico, 

Architectonico, Bellico, Botanico, Brasilico, Comico, Critico, Dogmatico, etc. 

autorizado com exemplos dos melhores escriptores portuguezes e latinos, e 

oferecido a el-rey de Portugal D. João V. Coimbra: Collegio das Artes da 

Companhia, 1712-1728. 
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pela Rua do Século –  antiga Rua Formosa –  e pela Travessa 

das Mercês –  antiga Travessa do Jaques. Assim, foi necessário 

utilizar uma das plantas mais antigas disponíveis no Arquivo 

Municipal de Lisboa para determinar a inclinação das paredes e 

respectivas espessuras. Para ser possível materializar o 

desenho do palácio idealizado pelo Conde, verificou-se ainda a 

necessidade de experimentar as hipóteses de organização e 

posicionamento das divisões dentro destes limites 

estabelecidos. 

A etapa seguinte, a realizar nesta investigação experimental, 

residiu na comparação entre as plantas extraídas das cartas e 

as plantas existentes, antigas e de remodelações, analisando as 

diferenças e semelhanças entre os projectos do Conde de 

Tarouca, e o que na realidade se encontra edificado. 

Esta análise comparativa, pretendeu identificar qual das duas 

plantas idealizadas pelo Conde de Tarouca mais se assemelha 

com a realidade edificada. 

 

1.4. ESTRUTURA 

 

O trabalho apresenta-se dividido em três partes. A primeira parte 

retrata a importância do papel da nobreza na transformação do 

palácio urbano de Lisboa, abrangendo o final do século XVII e o 

início do século XVIII. Neste capítulo, a contextualização e 

evolução desta tipologia de habitação encontram-se 

estruturadas através da apresentação de casos de estudo, 

portugueses e vienenses. Destes casos de estudo são 

especialmente seleccionados os aspectos que caracterizam as 

fachadas e organização interior. 

A segunda parte, inicia-se com o enquadramento do Palácio do 

Monteiro-Mor na cidade de Lisboa, e a análise descritiva e 

evolutiva do edifício. Procede-se de seguida à exposição do 

estudo experimental relativo às plantas do palácio, realizadas a 

partir das cartas escritas pelo Conde de Tarouca. Este capítulo 
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termina com a apresentação das plantas da realidade edificada, 

sem as alterações efectuadas nos séculos XIX e XX. 

Na terceira e última parte, é realizado um estudo comparativo 

entre as plantas extraídas das cartas e a realidade edificada e 

plantas existentes. Esta análise tem como objectivo identificar as 

semelhanças e diferenças entre os vários projectos, e 

determinar qual das duas plantas idealizadas pelo Conde de 

Tarouca, mais se assemelha com a realidade edificada. Neste 

capítulo apontam-se igualmente hipóteses que justifiquem a 

sucessiva alteração de intenções, para além da óbvia questão 

económica.   

 

1.5. ESTADO DA ARTE 

 

O palácio urbano de Lisboa, dos séculos XVII e XVIII, é ainda 

um tema pouco estudado e estruturado, apresentando diversas 

falhas que apenas serão superadas através de um profundo 

exercício de investigação e publicação. 

Devido a este facto, apesar da bibliografia consultada ter 

assentado em algumas obras de referência, incidiu 

principalmente em dissertações de mestrado e artigos, dos 

quais alguns ainda não foram publicados. 

Esta bibliografia revelou-se importante para organizar e 

estruturar o conhecimento relativo à contextualização histórica, 

ao tema da transformação e evolução dos palácios urbanos de 

Lisboa da segunda metade do século XVII e da primeira metade 

do século XVIII, e em relação às características dos palácios 

setecentistas de Viena. Auxiliou também na contextualização e 

evolução do Palácio do Monteiro-Mor, permitindo compreender e 

realizar a reconstrução das plantas descritas pelo Conde de 

Tarouca, nas cartas para o seu filho. 

Sobre os palácios urbanos existentes na cidade de Lisboa, que 

se encontram inseridos dentro do período temporal pretendido, 

existe o volume V do livro Monumentos e edifícios notáveis do 
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distrito de Lisboa3, que apresenta uma descrição e 

documentação fotográfica dos vários monumentos da cidade, 

incluindo palácios. 

Existem ainda os fascículos IV e VI do Inventário de Lisboa4, de 

Norberto Araújo, que para além de conterem a história dos 

palácios, também apresentam descrições ilustradas com 

fotografias da época. 

Como complemento a estes trabalhos, o site 

www.monumentos.pt, através das fichas SIPA5, faculta 

igualmente descrições sobre quase todos os monumentos 

portugueses, incluindo por vezes desenhos documentais e 

fotografias.    

Relativamente à contextualização e características generalistas 

dos palácios urbanos de Lisboa, partiu-se do estudo do período 

                                                             
3 M.A. - “Palácio do Patriarcado”, in Monumentos e edifícios notáveis do 

distrito de Lisboa. Volume V. Lisboa: Assembleia Distrital de Lisboa, 1990, 

pp. 132-133; M.J ; M.R. - “Palácio Marim Olhão”, in idem, ibidem, pp. 63-64; 

M.J.; M.R. - “Palácio Ludovice”, in idem, ibidem, pp. 56-57; I.M. - “Palácio 

Barbacena”, in idem, ibidem, pp. 183-184, e I.M. - “Palácio Lavradio”, in idem, 

ibidem, pp. 185-186. 

4 Norberto de ARAÚJO – Inventário de Lisboa, Fascículos IV e VI. Lisboa: 

Câmara Municipal de Lisboa, 1994. 

5 Palácio dos Marqueses de Lavradio (ficha SIPA.00005081) consultado em 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5081, a 18 

de Maio de 2015; Palácio Ludovice (ficha SIPA.00002550) consultado em 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2550, a 18 

de Maio de 2015; Palácio dos Condes de Barbacena (ficha SIPA.00012719) 

consultado em 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=12719, a 19 

de Maio de 2015; Palácio do Patriarcado / Edifício no Campo Mártires da 

Pátria, nº 44 a 46 (ficha SIPA.00007792) consultado em 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7792, a 19 

de Maio de 2015, e Casa da Quinta da Pimenta / Casa Madre Paula / Palácio 

Galvão Mexia / Museu da Cidade de Lisboa (ficha SIPA.00004040) 

consultado em 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4040, a 20 

de Maio de 2015. 
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histórico de Lisboa Barroca, com o objectivo de compreender as 

origens e evolução desta tipologia de habitação de palácio 

urbano. 

Assim, dentro deste contexto geral, o trabalho de Leonor Ferrão, 

intitulado "Lisboa Barroca. Da Restauração ao Terramoto de 

1755"6 que se encontra presente na obra O livro de Lisboa 

coordenado por Irisalva Moita, teve um papel importante na 

realização desta dissertação, pois apresenta-se precisamente 

como um enquadramento histórico do período que se pretendia 

abranger, fazendo uma listagem de várias obras, incluindo 

palácios do século XVII e XVIII, e dos lugares escolhidos pela 

nobreza para os edificar. 

No trabalho de José Sarmento de Matos, intitulado "O Palácio e 

a Cidade"7, no contexto do colóquio Lisboa Iluminista e o seu 

tempo, o autor atribui uma elevada importância à relação entre o 

palácio e a própria cidade, destacando o modo como esta 

relação se vai alterando ao longo do tempo, distribuindo o 

palácio urbano por três períodos, desde a Restauração até à 

cidade "pombalina". 

Ainda dentro deste contexto geral, mas com um carácter mais 

actual, existe o livro História da vida privada em Portugal, 

dirigido por José Mattoso. Para esta dissertação foi importante o 

capítulo intitulado "As grandes casas"8, escrito por Mafalda 

Soares da Cunha e Nuno Gonçalo Monteiro, pois explora a 

relação entre as alterações e evoluções desta tipologia de 

                                                             
6 Leonor FERRÃO - "Lisboa Barroca. Da Restauração ao Terramoto de 1755 

- Desenvolvimento Urbanístico. Os Palácios e os Conventos",  in Irisalva 

MOITA (coord.) – O livro de Lisboa. Lisboa: Lisboa 94/Livros Horizonte, 1994,  

pp. 239-282. 

7 José Sarmento de MATOS - “O palácio e a cidade”,  in Actas do Colóquio 

Lisboa Iluminista e o seu tempo. Lisboa, Universidade Autónoma de Lisboa, 

1997, pp. 33-49. 

8 Mafalda Soares da CUNHA; Nuno Gonçalo MONTEIRO - “As grandes 

casas”, in José MATTOSO (dir.) - História da vida privada em Portugal: a 

Idade Moderna, 2º vol. Lisboa: Temas e Debates, 2010, pp. 202- 243. 
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habitação com a primeira nobreza de corte que se formou em 

Lisboa após a Guerra da Restauração. 

Foram recentemente realizadas quatro dissertações, cujos 

assuntos abordados contribuíram para a compreensão do tema 

sobre o palácio urbano de Lisboa.   

A primeira, uma dissertação de mestrado em Arquitectura, de 

Pedro Durand, apresentada em 2012 ao Instituto Superior 

Técnico, intitulada A casa nobre pré-joanina em Lisboa. Caso de 

estudo: o palácio do "Bichinho de Conta"9, que aborda como 

caso de estudo principal o Palácio do Bichinho da Conta, 

servindo-se de um conjunto de vários outros palácios como 

elementos de comparação, construídos em Lisboa entre a 

Restauração e o primeiro quartel do século XVIII. Através deles 

caracteriza os palácios urbanos seiscentistas, relativamente às 

suas implantações, fachadas e escadarias.   

A segunda, uma dissertação de mestrado em História Moderna 

e dos Descobrimentos, de Pedro Miguel, também apresentada 

em 2012 à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, intitulada Descobrir a dimensão 

palaciana de Lisboa na primeira metade do século XVIII. 

Titulares, a corte, vivências e sociabilidades10, apresenta uma 

caracterização da cidade de Lisboa antes e depois da 

Restauração, estabelecendo relações com o episódio da própria 

Restauração, o fim da guerra que se lhe seguiu e a acomodação 

da primeira nobreza de corte em Lisboa. No segundo volume 

                                                             
9 Pedro Luís Dias da Silva DURAND - A Casa Nobre Pré-Joanina em Lisboa - 

Caso de Estudo: O Palácio do "Bichinho da Conta", [policopiado] Dissertação 

para a obtenção do grau de mestre em Arquitectura. Lisboa: Instituto 

Superior Técnico, 2012. 

10 Pedro Lopes Madureira Silva MIGUEL  - Descobrir a Dimensão Palaciana 

de Lisboa na Primeira Metade do Século XVIII. Titulares, a Corte, Vivências e 

Sociabilidades, [policopiado] Dissertação para a obtenção do grau de mestre 

em História Moderna e dos Descobrimentos. Lisboa: Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2012. 
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desta dissertação, existe ainda a descrição de alguns palácios 

da nobreza no tempo de D. João V.     

 A terceira, uma dissertação de mestrado em Arquitectura, de 

Clara Simões, apresentada em 2014 ao Instituto Superior 

Técnico, intitulada A casa Nobre Joanina em confronto com o 

Palácio Urbano de Milão11, apresenta um estudo comparativo 

entre palácios urbanos setecentistas de Lisboa e palácios 

urbanos de Milão, dentro do mesmo período temporal. 

A quarta dissertação de mestrado em Arquitectura, de Isabel 

Sousa, apresentada também em 2014 ao Instituto Superior 

Técnico, intitulada A casa nobre urbana em Barcelona em 

confronto com o seu equivalente em Lisboa12, aborda um tema 

semelhante ao da dissertação anterior, fazendo um estudo 

comparativo, neste caso, entre os palácios urbanos 

setecentistas de Lisboa e os palácios urbanos de Barcelona.   

O artigo de João Vieira Caldas, ainda por publicar e intitulado 

João Antunes e a casa nobre no seu tempo13 apresentou-se 

também como um importante contributo para a compreensão 

dos palácios urbanos seiscentistas de Lisboa, abrangendo 

desde os primeiros anos da década de 1680 até ao fim do 

primeiro quartel do século XVIII. O autor caracteriza as 

habitações nobres, desde as remodelações efectuadas nos 

antigos "casarões", aos novos palácios encomendados pela 

nobreza, sistematizando as suas características mais 

específicas através de exemplos concretos. 

                                                             
11 Clara Vieira SIMÕES - A casa Nobre Joanina em confronto com o Palácio 

Urbano de Milão, [policopiado] Dissertação para a obtenção do grau de 

mestre em Arquitectura. Lisboa: Instituto Superior Técnico, 2014. 

12 Isabel Nunes de Almeida Rodrigues de SOUSA  - A casa nobre urbana em 

Barcelona em confronto com o seu equivalente em Lisboa, [policopiado] 

Dissertação para a obtenção do grau de mestre em Arquitectura. Lisboa: 

Instituto Superior Técnico, 2014. 

13 João Vieira CALDAS - "João Antunes e a casa nobre do seu tempo", in 

Actas do Colóquio João Antunes (1643-1712) e a Arte do seu Tempo (no 

prelo), 2015. 
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O trabalho de Maria Helena Barreiros intitulado Antigo Palácio 

do Patriarcado e edifícios confinantes, Campo Mártires da 

Pátria, Lisboa, Estudo histórico-arquitectónico e avaliação 

patrimonial14, também se revelou útil, pois trata-se de um 

relatório elaborado e detalhado, especificamente sobre o Palácio 

do Patriarcado.  

Relativamente aos palácios de Viena, visto existir uma certa 

barreira linguística em relação aos livros existentes, foi de 

extrema importância a utilização da Biblioteca Virtual Europeana 

(www.europeana.eu), e o Índide de Imagens de Arte e 

Arquitectura (www.bildindex.de). 

Directamente relacionado com o Palácio do Monteiro-Mor, 

existem três trabalhos específicos publicados. O primeiro é da 

autoria de Fernando Sequeira Mendes, intitulado “Palácio do 

Monteiro-mor. Bairro Alto, Um novo cenário Urbano”15 e está 

publicado no número 27 da revista História. Este trabalho foi 

realizado antes de se ter conhecimento das cartas do Conde 

com as suas descrições detalhadas da organização espacial 

pretendida. Assim, o autor  faz uma reflecção descritiva sobre o 

palácio, partindo do pressuposto de que seria uma obra do 

arquitecto italiano Juvarra e que a sua configuração seria 

semelhante a palácios da sua autoria. 

O segundo, pertence a Maria João Pereira Coutinho intitulado  

“O palácio do Monteiro-Mor e a visão da arquitectura civil 

lisboeta primeira metade de Setecentos por João Gomes da 

Silva (1671- 1738), 4.º conde de Tarouca”16 presente nas Actas 

                                                             
14 Maria Helena BARREIROS - Antigo Palácio do Patriarcado e edifícios 

confinantes, Campo Mártires da Pátria, Lisboa, Estudo histórico-

arquitectónico e avaliação patrimonial. Relatório final para efeitos de projecto 

de reabilitação, 2007. 

15 Fernando Sequeira MENDES - “Palácio do Monteiro-mor. Bairro Alto, Um 

novo cenário Urbano”, in História, nº 27, Lisboa, 2000, pp. 32-39. 

16 Maria João Pereira COUTINHO - “O palácio do Monteiro-Mor e a visão da 

arquitectura civil lisboeta primeira metade de Setecentos por João Gomes da 

Silva (1671- 1738), 4.º conde de Tarouca”, in Actas do IV Congresso de 
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do IV Congresso de História da Arte Portuguesa de Homenagem 

a José-Augusto França. Este trabalho apresenta uma introdução 

histórica sobre João Gomes da Silva, quarto Conde de Tarouca, 

e sobre os motivos que levaram o seu filho, Fernão Teles da 

Silva, a desejar construir aquilo que mais tarde se viria a 

denominar Palácio do Monteiro-Mor. 

O terceiro é da autoria de João Vieira Caldas e Maria João 

Pereira Coutinho, intitulado O Nome e a Função: Terminologia e 

Uso dos Compartimentos na Casa Nobre Urbana da Primeira 

Metade do Século XVII17. Apresenta-se como um ensaio de 

interpretação sobre as funções das respectivas divisões do 

Palácio do Monteiro-Mor, descritas nas cartas do Conde de 

Tarouca, pretendendo analisar o tipo de ocupação de cada 

espaço relativamente à terminologia utilizada para o identificar. 

Neste trabalho constam também as transcrições das cartas que 

o quarto Conde de Tarouca enviou ao filho, nas quais descreveu 

o modo que considerava adequado para construir o futuro 

Palácio do Monteiro-Mor. Estas cartas transcritas foram o 

elemento fundamental que permitiu realizar a materialização das 

plantas idealizadas pelo Conde para construir o novo palácio. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
História da Arte Portuguesa de Homenagem a José-Augusto França. Lisboa: 

Associação Portuguesa de Historiadores de Arte, 2012, pp. 99-109. 

17 João Vieira CALDAS; Maria João Pereira COUTINHO - "O Nome e a 

Função: Terminologia e Uso dos Compartimentos na Casa Nobre Urbana da 

Primeira Metade do Século XVIII", in Isabel MENDONÇA; Hélder CARITA; 

Marize MALTA (coord.) - op. cit., pp. 134-189. 
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2.1. IMPORTÂNCIA DA NOBREZA DE CORTE NA 

ARQUITECTURA DO PALÁCIO URBANO 

 

No início do século XVII, grande parte da nobreza portuguesa 

não vivia em Lisboa, tendo as suas residências permanentes 

dispersas nos "respectivos senhorios"18. As habitações que 

possuíam na capital eram apenas destinadas a estadias de 

curta duração "ou a uma vida de representação por períodos 

bem delimitados"19. 

Embora exista alguma controvérsia, quanto à existência  de uma 

nobreza de corte em Lisboa antes da Restauração, foi apenas 

depois de 1640 que se reuniram as condições necessárias para 

a formação de uma capital e, por consequência, a noção de uma 

corte permanente a ela associada que, no entanto, só se 

consolidou depois da tomada do poder pelo infante D. Pedro e 

da paz com Espanha. 

Antes de 1640, começou no entanto a verificar-se uma mudança 

nestes padrões habitacionais da nobreza do reino, que se 

acentuou após a Guerra da Restauração. Por volta de 1670, 

finda esta Guerra e os conflitos dinásticos, foi possível observar 

que a grande maioria da nobreza, em particular os titulares e 

grandes senhores de terras, tinham-se deslocado para Lisboa.   

Este fenómeno deveu-se ao facto de a nobreza pretender 

posicionar-se mais perto do poder real, que agora estava 

sedeado definitivamente em Lisboa, para conseguir participar 

"nos círculos de decisão do centro político"20 e obter mercês 

régias. 

A nova dinastia dos Bragança foi assim capaz de congregar à 

sua volta uma elite constituída em parte pela nobreza que a 

apoiou na Guerra da Restauração, sendo possível falar, a partir 

de então, numa primeira nobreza de corte. Desta elite 

                                                             
18 Mafalda Soares da CUNHA; Nuno Gonçalo MONTEIRO - op. cit., p. 207. 

19 João Vieira CALDAS - op. cit., p. 6. 

20 Mafalda Soares da CUNHA; Nuno Gonçalo MONTEIRO - op. cit., p. 207. 
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constavam todos aqueles que tinham tido uma participação 

activa no golpe de estado e na guerra da Restauração e, devido 

à sua intervenção decisiva e fundamental na recuperação da 

independência face à união dinástica entre Portugal e Espanha, 

tinham sido presenteados com novos títulos, muitos dos quais 

incluindo novas terras e rendas consideráveis. 

Foi neste período, que as famílias pertencentes à primeira 

nobreza de corte manifestaram um desejo de potenciar as suas  

habitações de Lisboa, proporcionando-lhes grandes obras de 

remodelação que as tornassem palácios dignos deste novo 

estatuto da nobreza, e aqueles que não possuíam residências 

na cidade, compraram ou mandaram construir novos palácios21. 

Existiram ainda famílias pertencentes a esta primeira nobreza de 

corte que se apropriaram ou foram presenteadas com as 

residências da nobreza banida. 

Este desejo deu origem a que no período de transição do século 

XVII para o século XVIII, se verificasse um aumento de obras de 

remodelação e engrandecimento das habitações nobres, pois 

para a nobreza, a casa era vista como símbolo da importância 

da família à qual pertencia. Assim as suas opções e 

materializações arquitectónicas assentavam num desejo de 

mostrar o "posicionamento relativo do proprietário"22 e da sua 

família dentro do grupo social a que pertenciam. 

Os palácios urbanos, que anteriormente se apresentavam como 

construções irregulares, passaram a alicerçar-se numa extrema 

uniformização e simplicidade dos elementos compositivos dos 

alçados exteriores, contrastando com os interiores repletos de 

formas decorativas que transfiguravam e dinamizavam o 

                                                             
21 "(...) As primeiras famílias da primeira nobreza de corte sentiram uma 

necessidade mais premente de fazer obras nas casas que tinham em Lisboa, 

de modo a transformá-las em palácios condignos do seu estatuto social. E se 

não as tinham, compraram-nas  ou mandaram-nas edificar.", in João Vieira 

CALDAS - op. cit., p. 7.  

22 Leonor FERRÃO - op. cit.,  p. 244. 
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espaço. Estes ideais estavam aliados a um gosto tradicionalista 

e sóbrio, que pretendia "exibir a antiguidade, a qualidade e a 

gravidade de uma determinada estirpe"23, com a qual se 

pretendia identificar a nobreza de corte.  

A estética do palácio urbano de Lisboa da segunda metade do 

século XVII encontrava-se assim assente no desejo de criar uma 

fachada enquadrada por cunhais de cantaria, capaz de 

transmitir uma imagem de grandeza e conferir a ideia de 

conjunto e unificação de partes antes desconexas. Esta nova 

concepção de fachadas possuía "uma evidente filiação clássica 

de raiz renascentista"24, baseando os seus ideias estéticos 

numa materialização exterior de alinhamentos dos vãos, tanto 

verticalmente como horizontalmente. 

Assim, uma das características marcantes e distintivas destes 

palácios, que os diferenciava dos seus antecessores, estava 

presente na regularização da distribuição dos vãos e 

uniformização da sua materialização. 

Estes palácios urbanos, sendo reformulações de construções já 

existentes, encontravam-se condicionados às pré-existências, 

traçados e cérceas dos lotes em que se inseriam. Verificaram-

se, no entanto, algumas excepções construídas na periferia da 

cidade.    

No caso do Palácio dos marqueses de Tancos, por exemplo, o 

edifício estava implantado na encosta do castelo, inserido numa 

rua de grande inclinação. Devido a este declive, ao ser 

remodelado e ampliado em finais do século XVII, o acesso ao 

andar nobre é feito de nível, a partir da cota mais elevada da via. 

Abaixo deste piso foram ainda construídos mais quatro. 

O palácio urbano de Lisboa de seiscentos apresentava 

frequentemente três pisos, ou por vezes mais, contrariamente à 

ideia que se tinha generalizado sobre a casa nobre portuguesa 

                                                             
23 Idem, ibidem. 

24 João Vieira CALDAS - op. cit., p. 21. 

Fig. 2.1. - Fachada do Palácio 
do Marquês de Tancos 
Fonte:http://geneall.net/pt/titulo/
1426/marqueses-de-tancos/, 
2015  

 

Fig. 2.2. - Fachada do Palácio 
do Conde-Barão de Alvito 
Fonte: fotografia da autora, 
2015  
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ter apenas dois pisos. Esta ideia podia-se aplicar "aos solares e 

quintas de recreio e às casas urbanas das pequenas cidades, 

mas não ao palácio urbano de Lisboa"25. 

O andar nobre correspondia normalmente ao terceiro piso, ou ao 

piso superior aparente, visto que na fachada principal nem 

sempre era perceptível a existência de mezaninos. A distinção 

entre este piso e os restantes era feita através  das janelas de 

sacada, que se apresentavam emolduradas por cantaria lisa 

frequentemente rematadas por um entablamento simplificado. 

As janelas de sacada do andar nobre também se apresentavam 

destacadas dos pisos inferiores por uma faixa de cantaria, que 

tinha a função de consola onde assentavam "as guardas de 

varões de nós, em ferro"26 ou então contornava as sacadas.  

Estes palácios nem sempre possuíam portais nobres de entrada 

e, quando estes existiam, eram os únicos elementos das 

fachadas que possuíam maior desenvolvimento decorativo. Os 

portais eram posicionados de acordo com as condicionantes das 

pré-existências e, devido a esse facto, poucas vezes se 

integravam na ordem estabelecida pela nova fachada. 

As fachadas também apresentavam como remate inferior um 

embasamento em cantaria, cuja altura podia variar de edifício 

para edifício. 

Sobre o Palácio Corte-Real existe a informação de que a 

intenção de o construir, ou mesmo o início das obras, remontam 

para os finais do século XVI, encomendado por D. Cristóvão de 

Moura, conde de Lumiares e marquês de Castelo Rodrigo. No 

entanto, apenas a partir de 1619 é que se pode afirmar com 

certeza a edificação do palácio com a estruturação que manteve 

até ser parcialmente destruído por um fogo e depois destruído 

completamente pelo terramoto de 1755. 

                                                             
25 Idem, ibidem, p. 18. 

26 João Vieira  CALDAS - op. cit., p. 18. 



02 | TRANSFORMAÇÃO DO PALÁCIO URBANO DE LISBOA 

19 

 

O Palácio Corte-Real, foi retratado por alguns autores desta 

época, como sendo um modelo estético da tipologia construtiva 

da casa nobre, sendo descrito como "definidor do padrão de um 

gosto e de uma atitude"27. Outros autores, no entanto, 

defenderam o carácter controverso desta teoria, alegando que o 

Palácio Corte-Real, por ter sido posteriormente a morada do 

príncipe regente D. Pedro, foi considerado um modelo a seguir 

por "quem na hierarquia social, estava logo abaixo da família 

reinante e tinha o decoro de não remodelar o seu palácio à 

imagem do Paço Real"28. 

O gosto conservador e austero da nobreza de corte de Lisboa 

imposto aos seus palácios urbanos foi responsável por criar uma 

atitude negativa em relação às estéticas estrangeiras, 

considerando-as prejudiciais para as tradições portuguesas29. 

No entanto, verificaram-se dois momentos em que se 

presenciou uma certa abertura ao estrangeiro. O primeiro, 

posiciona-se logo após a Restauração de 1640, quando a coroa 

portuguesa manteve ao seu serviço vários arquitectos e 

engenheiros militares estrangeiros, provocando um maior 

impacto na arquitectura militar. O segundo momento ocorreu no 

reinado de D. João V, em relação a modelos europeus, 

nomeadamente a  "arte italiana, ou melhor, à ideia que dela se 

fazia na corte portuguesa"30. 

Este segundo momento deu origem a uma lenta alteração dos 

parâmetros estéticos característicos da arquitectura dos palácios 

da transição do século XVII para o século XVIII, e a adopção de 

                                                             
27 José Sarmento de MATOS - "Arquitectura Civil",  in José Fernandes 

PEREIRA (dir.) e Paulo PEREIRA  (coord.) – Dicionário da Arte Barroca em 

Portugal. Lisboa: Editorial Presença, 1989, p. 39. 

28 João Vieira  CALDAS - op. cit., p. 24. 

29 "(...) A maior parte da nobreza de corte reagiu negativamente a qualquer 

abertura ao estrangeiro por a considerar perniciosa aos "bons costumes" 

portugueses.", in Leonor FERRÃO - op. cit.,  p. 246. 

30 Idem, ibidem, p. 245. 



02 | TRANSFORMAÇÃO DO PALÁCIO URBANO DE LISBOA 
 

20 
 

novos princípios arquitectónicos que se consolidaram no que 

mais tarde se viria a designar por arquitectura barroca joanina. 

Com esta nova abertura, D. João V pretendia promover uma 

renovação arquitectónica da cidade de Lisboa e, tendo Roma 

como principal fonte de reportório, estimulou a entrada de 

artistas estrangeiros e a saída de artistas portugueses para 

estudar fora.  

 

2.2. O PALÁCIO BARROCO  

 

O Barroco surgiu inicialmente em Itália, na transição do século 

XVI para o século XVII e estendeu-se até meados do século 

XVIII e ligado às consequências da Contrarreforma e associado 

aos regimes absolutistas acabou por se difundir pelos restantes 

países da Europa. Não era apenas um estilo artístico, 

abrangendo também um movimento religioso e sociocultural que 

fomentava novos modos de entender o mundo, o homem e 

Deus. Tanto Portugal como Áustria encontravam-se incluídos 

neste grupo de países influenciados pelo barroco italiano.      

Uma grande obra, encomendada por D. João V, que passou a 

ter influência significativa na arquitectura da cidade de Lisboa foi 

o Palácio/Convento/Mosteiro de Mafra, da autoria do arquitecto 

Ludovice. Esta construção apresenta a sua fachada principal 

dividida em cinco secções e as duas secções que correspondem 

à parte palaciana estão estruturadas à imagem de palácios 

barrocos. Esta nova estética arquitectónica, presente nesta 

encomenda régia, esteve na origem da implementação dos 

novos ideais barrocos, adoptados pela nobreza de corte de 

Lisboa, sobretudo a partir do segundo quartel do século XVIII.  

As novas construções começaram a apresentar implantações 

mais harmoniosas no terreno, estruturações regulares assentes 

em eixos de simetria e maior cuidado e variedade no tratamento 

das fachadas, nomeadamente exibindo uma secção central em 

destaque, guarnecida com portal e janela sobrepostos. Em 
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relação à organização interior verificou-se uma adesão a tipos 

específicos de plantas com uma "tendência crescente para a 

busca de planimetrias regulares"31. 

 

2.3. O PALÁCIO JOANINO EM LISBOA  

 

Tendo em atenção as opções, a evolução e as características 

estéticas referidas anteriormente, e para ser possível 

compreender a influência das opções arquitectónicas da 

nobreza na arquitectura palaciana de Lisboa, durante o século 

XVIII, foram escolhidos quatro palácios urbanos –  o Palácio 

Lavradio32, o Palácio Ludovice33, o Palácio Barbacena34 e o 

chamado Palácio do Patriarcado35 –   e a edificação principal de 

uma quinta de recreio suburbana –  a Quinta Galvão Mexia36 –  

que foram analisados e tomados como casos de referência. 

Todos estes palácios encontram-se inseridos no grupo das 

construções que beneficiaram da abertura ao gosto estrangeiro, 

estimulada por D. João V. São, portanto, palácios setecentistas 

                                                             
31 Idem, ibidem, p. 241. 

32 Palácio dos Marqueses de Lavradio (ficha SIPA.00005081) consultado em 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5081, a 18 

de Maio de 2015. 

33 Palácio Ludovice (ficha SIPA.00002550) consultado em 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2550, a 18 

de Maio de 2015. 

34 Palácio dos Condes de Barbacena (ficha SIPA.00012719) consultado em 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=12719, a 19 

de Maio de 2015. 

35 Palácio do Patriarcado / Edifício no Campo Mártires da Pátria, nº 44 a 46 

(ficha SIPA.00007792) consultado em 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7792, a 19 

de Maio de 2015. 

36 Casa da Quinta da Pimenta / Casa Madre Paula / Palácio Galvão Mexia / 

Museu da Cidade de Lisboa (ficha SIPA.00004040) consultado em 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4040, a 20 

de Maio de 2015. 
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que materializam a nova estética barroca joanina influenciada 

directa ou indirectamente pela corrente barroca italiana.  

 

2.3.1. INSERÇÃO URBANA 

 

O Palácio do Patriarcado localiza-se no Campo de Santana –  

actual Campo Mártires da Pátria –  com a sua fachada principal 

orientada a nascente, para o jardim Braancamp Freire. A 

fachada tardoz, voltada a poente, dá para um jardim e para a 

rua Santo António dos Capuchos. 

Encontra-se implantado numa frente de rua, estando ladeado 

por dois edifícios. Este tipo de implantação é a que se apresenta 

de forma mais evidente  inserida na malha da cidade e em 

contacto com os edifícios circundantes. 

Este palácio tem uma planta rectangular que se desenvolve 

numa volumetria paralelepipédica por cinco pisos. Por se 

encontrar posicionado numa zona de acentuado declive, no 

sentido nascente poente, um dos pisos encontra-se 

parcialmente enterrado, sendo apenas visível no alçado 

posterior. O último piso corresponde ao sótão, ao nível da 

cobertura. 

Este palácio, em meados do século XIX, foi submetido a obras 

de ampliação a tardoz, devido às suas reduzidas "dimensões de 

escala palaciana da compartimentação interior"37. Na segunda 

metade do século XX foi submetido a novas obras de ampliação 

que se materializaram na ocupação, quase total, do saguão que 

se interpunha entre o palácio original e o acrescento  construído 

no século XIX. 

O Palácio Barbacena encontra-se localizado no Campo de 

Santa Clara, inserido na malha da cidade em forma de gaveto. 

Esta construção também se encontra inserida numa frente de 

rua, adossada à esquerda a outro edifício e delimitada à direita 

                                                             
37 Maria Helena BARREIROS - op. cit., p. 7. 
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pela sua própria fachada lateral que, por sua vez, dá 

continuidade a uma rua secundária. 

A fachada principal deste palácio encontra-se voltada a sul, para 

o Campo de Santa Clara, e a fachada lateral, virada para 

nascente, dá para a rua da Verónica. 

Este palácio apresenta planta aproximadamente quadrangular, 

que se formula num volume maciço de quatro pisos, sendo o 

último, pelo menos na sua configuração actual, de construção 

mais recente. 

Na altura da sua construção, o Palácio Barbacena beneficiava 

de um pátio interno, posicionado na cota do piso intermédio. 

Devido às várias obras e alterações a que o palácio foi sujeito, 

nos dias de hoje o pátio e o jardim encontram-se completamente 

alterados e em parte ocupados por construções anexas.  

O Palácio Ludovice encontra-se localizado no Bairro Alto, 

ocupando integralmente um dos quarteirões da malha rectilínea 

desta parte da cidade e destacando-se de qualquer outra 

construção. A sua fachada principal está voltada a nascente, 

virada para a rua São Pedro de Alcântara e jardim com o 

mesmo nome. As restantes fachadas são rodeadas pela Rua 

Diário de Notícias a poente, pela Travessa da Cara a norte e 

pela Travessa da Boa Hora a sul. 

Este tipo de implantação destacada permite que o Palácio 

Ludovice se diferencie de forma mais evidente da envolvente, 

mantendo o seu estatuto de imponência, apesar de estar 

inserido numa parte da cidade bastante compacta e estruturada 

em termos de edificado.   

A sua planta é um quadrilátero irregular que dá origem a uma 

volumetria aparentemente cúbica que se desenvolve por cinco 

pisos. Nesta volumetria compacta existe ainda um pátio ou 

saguão interno. 

O Palácio Lavradio encontra-se também localizado no Campo 

de Santa Clara, posicionado com a fachada principal voltada a 

sul, para o actual Jardim Botto Machado. As fachadas poente e 
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nascente encontram-se voltadas para a Travessa do Conde de 

Avintes e a Travessa das Freiras, respectivamente. 

Originalmente a implantação do palácio distribuía-se por, 

aproximadamente, metade do quarteirão em que se insere, 

apresentando a parte posterior voltada para um logradouro. Este 

palácio apresenta o mesmo tipo de implantação que o Palácio 

Ludovice, em quarteirão isolado. A grande diferença entre os 

dois reside no facto de o Palácio Lavradio se situar numa zona 

que na altura ainda se encontrava em processo de ocupação, 

beneficiando de espaço para ser possível a existência de um 

jardim ou logradouro no tardoz do edifício. 

No entanto, este palácio foi sujeito a obras de ampliação, 

datadas da década de cinquenta do século XX, que fizeram com 

que o palácio passasse a ocupar quase a totalidade do 

quarteirão.   

O Palácio Lavradio tem uma planta aproximadamente 

rectangular tanto no seu corpo principal, como nos dois corpos 

de dimensões mais pequenas posicionados a tardoz. Apresenta 

uma volumetria paralelepipédica que se desenvolve por três 

pisos e, destacando-se do volume maciço, existem dois 

pequenos pátios cujo posicionamento simétrico evidência o 

equilíbrio e a simetria da organização funcional do palácio. 

A Quinta de Recreio conhecida pelo nome de Galvão Mexia 

localiza-se no Campo Grande, com a sua fachada principal 

voltada para o jardim com o mesmo nome, a nascente. Este 

edifício está implantado isoladamente num dos extremos do 

Campo Grande e as suas restantes fachadas encontram-se 

cercadas por jardins. 

O corpo da habitação principal apresenta uma planta 

rectangular, materializando-se numa volumetria paralelepipédica 

e, no tardoz do edifício, posicionam-se dois corpos anexos de 

configuração em L. 

Por se tratar precisamente de uma quinta e não de um palácio 

urbano, apresenta-se como excepção ao padrão de alturas dos 
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palácios anteriormente referidos, materializando-se apenas em 

dois pisos. Recentemente foi acrescentado um piso em águas 

furtadas que se encontra apenas presente nas fachadas laterais 

e posterior. 

Enquanto nos palácios de feição seiscentista, grande parte 

deles resultantes da ampliação de uma ou várias construções 

existentes unidas sob uma fachada regularizadora, não havia 

geralmente uma relação compositiva directa entre a própria 

fachada e a organização do espaço interno, nos palácios 

joaninos nota-se uma tendência para fazer corresponder as 

divisões internas às divisões da fachada, pelo menos no que 

respeita às salas principais. 

 

2.3.2. CARACTERIZAÇÃO DAS FACHADAS 

 

As fachadas dos palácios urbanos seiscentistas da nobreza de 

corte apresentavam um estilo sóbrio e austero, diferenciando-se 

das construções nas suas proximidades através da uniformidade 

e regularização dos vãos. Estes palácios, nem sempre 

beneficiavam de um portal nobre, e quando este existia, apesar 

de ser o único elemento com maior desenvolvimento decorativo, 

muitas vezes não apresentava nenhuma especial posição de 

destaque. 

Os palácios setecentistas mantiveram a regularidade dos vãos 

e, tal como os seus antecessores, continuaram a destacar as 

janelas do piso nobre em relação às restantes. No entanto, o 

coroamento das janelas já não era feito através de entablamento 

simplificado e repetitivo, começando antes a adoptar variações 

decorativas que se iam diferenciando entre os vários pisos do 

próprio edifício e de edifício para edifício.  

Estes novos palácios passaram a ser estruturados de acordo 

com um eixo de simetria, integrado tanto na concepção das 

fachadas, como na sua organização interior. Este eixo 
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encontrava-se demarcado no exterior através do 

posicionamento do portal nobre e janela a ele associada.  

 

  

 

O Palácio Lavradio apresenta a sua fachada principal 

rigorosamente estruturada segundo um eixo de simetria e 

dividida em três secções por pilastras. A secção central 

encontra-se mais destacada através das próprias pilastras, da 

forma e dimensão dos vãos e devido ao facto de apresentar 

apenas dois pisos, tendo o térreo maior pé direito, enquanto que 

as secções laterais apresentam três pisos. A partir deste eixo de 

simetria central desenvolvem-se duas ordens de janelas acima 

do piso térreo, distribuídas de forma simétrica e regular nas 

secções laterais.  

No piso térreo, a secção central apresenta um revestimento de 

silhares de junta fendida até à faixa saliente que o delimita do 

piso nobre. As duas secções laterais são constituídas por um 

embasamento em cantaria simples que reveste todo o piso 

térreo.  

O remate lateral das fachadas é feito através de cunhais 

apilastrados, e o remate superior materializa-se em cornija sob 

Fig. 2.3. - Fachada Principal do Palácio Lavradio 

Fonte: fotografia da autora, 2015 
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balaustrada ritmado por plintos, interrompidos na secção central 

por frontão triangular com brasão de armas.  

O portal nobre, em arco de volta perfeita e posicionado no eixo 

da fachada, encontra-se ladeado por pilastras. Estas pilastras, 

associadas a mísulas, suportam a sacada da janela central do 

piso nobre, também esta em arco de volta perfeita encimada por 

um frontão curvo sustentado por mísulas. 

A janela central encontra-se ladeada por duas janelas de peito, 

que apresentam avental em cantaria e são encimados por 

tabelas rematadas por cornijas curvas. As restantes janelas do 

piso nobre, distribuídas pelas duas secções laterais, são 

rematadas por um lintel curvo e coroadas por uma cornija 

angular. As suas varandas apresentam-se sustentadas por 

mísulas apoiadas nas molduras das janelas do piso intermédio. 

No piso térreo da secção poente, o interior é iluminado por 

janelas gradeadas de pequenas dimensões, enquanto que na 

secção nascente estes vãos estão alternados por portões. Esta 

diferença é causada pela variação de declives das ruas em que 

o palácio se insere, fazendo que este piso se apresente 

semienterrado. Este facto é o único elemento que se apresenta 

como excepção da rigorosa simetria do conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4. - Pormenor do Portal 
Nobre do Palácio Lavradio 
Fonte: fotografia da autora, 2015 
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A fachada principal do Palácio Ludovice, tal como a fachada 

principal do Palácio Lavradio, beneficia de um alinhamento 

rigoroso ditado por um eixo de simetria. Este eixo distribui de 

forma regular e simétrica a organização e decoração da 

fachada. 

Este palácio, assim como o anterior, apresenta a fachada 

dividida em três secções por pilastras, e a secção central 

destacada. Este destacamento é materializado através do 

avanço do beirado e da cornija contínua, que percorre o edifício, 

e nesta secção central se encontra suportada por mísulas. 

As fachadas deste palácio apresenta um embasamento em 

cantaria, com cerca de meio metro de altura. Exibem cunhais, 

trabalhados  como se fossem pilastras, e o remate superior 

apresenta-se em cornija sob beirado. 

O portal nobre, em arco policurvado e posicionado no centro da 

fachada, desenvolve-se até à altura do pavimento do terceiro 

piso. E, tal como se verifica também no portal do Palácio 

Lavradio, é composto por pilastras oblíquas que se sobrepõem a 

fiadas de cantaria de junta aberta. O arco policurvado do portal, 

corresponde a um tímpano aberto que se apresenta ocupado 

por uma grade de ferro. O fecho do portal apresenta-se 

Fig. 2.5. - Fachada Principal do Palácio Ludovice 

Fonte: fotografia da autora, 2015 
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exageradamente saliente e funciona como mísula de 

sustentação da sacada da varanda, que se estende a toda a 

largura da secção central. 

A varanda faz a ligação das três janelas de sacada da secção 

central do terceiro piso que ficam assim directamente 

associadas ao portal nobre. Este portal nobre realiza um eixo de 

ligação vertical com as duas janelas centrais dos dois pisos 

superiores através do trabalho decorativo da cantaria das 

molduras. 

A janela central do terceiro piso é coroada por uma tabela 

ladeada por mísulas que suporta a consola da janela do piso 

superior. As restantes janelas deste piso também são de sacada 

e apresentam uma moldura lisa em cantaria, com as esquinas 

recortadas. 

A janela central do quarto piso, assim como todas as outras do 

mesmo piso, apresenta uma consola recta apoiada em mísulas. 

Esta janela central encontra-se também ladeada por estípites 

que suportam um frontão contracurvado interrompido. As duas 

janelas que ladeiam a central apresentam-se encimadas por 

tabelas rematadas por cornijas contracurvadas e as restantes 

janelas do quarto piso encontram-se rematadas por cornijas 

angulares. As guardas são constituídas por varões de nós. 

As janelas do último piso, tipo mezanino, são de peito, estando 

as da secção central ligadas à cornija e tendo as restantes 

moldura em cantaria de cantos cortados. 

No piso térreo, a ladear o portal, existem três portas de 

estabelecimentos comerciais, sendo a do meio mais larga e de 

verga curva. 

As duas secções laterais apresentam-se simétricas no seu 

desenho, exibindo apenas como excepção o segundo piso. Este 

piso apresenta três janelas de peito no lado norte, em contraste 

com as três janelas de sacada do lado sul. Isto verifica-se 

devido à inclinação do terreno, que permite que a secção mais a 

sul apresente vãos de maiores dimensões.  

Fig. 2.6. - Pormenor do Portal 
Nobre do Palácio Ludovice 
Fonte: fotografia da autora, 
2015 
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A fachada principal do Palácio Barbacena apresenta uma 

configuração um pouco diferente da configuração das fachadas 

principais dos palácios anteriormente referidos porque, apesar 

de os vãos se distribuírem de forma simétrica por quatro níveis, 

a secção central não tem a aposição do eixo de simetria 

demarcada pelo portal nobre. 

O palácio apresenta a fachada dividida em três secções, mas 

esta divisão não é feita através de pilastras, apresentando antes 

as duas secções laterais completamente inscritas em amplos 

cunhais de silharia fendida. 

Esta fachada tem um embasamento em cantaria, onde 

assentam os parapeitos das janelas do piso térreo. O remate 

superior é feito através de cornija sob beirado duplos, 

escondendo o piso em mezanino recuado. Como demarcação 

horizontal apresenta frisos em cantaria, ao nível do pavimento 

do piso intermédio e ao nível do pavimento do piso nobre. 

Este palácio não apresenta um portal nobre, mas dois, 

posicionados simetricamente na fachada. Cada um destes 

portais encontra-se rematado em arco segmentar ou arco 

rebaixado, encimado por tabela ladeada por mísulas e 

demarcado ao centro por uma pedra de fecho sobre gotas. Cada 

Fig. 2.7. - Fachada Principal do Palácio Barbacena 

Fonte: fotografia da autora, 2015 
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um encontra-se associado a uma janela de sacada do segundo 

piso, às quais conferem algum destaque e atenua a hierarquia 

estipulada pelos pisos. Neste segundo piso, as restantes janelas 

apresentam-se de peito com lintel curvo, de fecho saliente e 

cujas ombreiras se ligam através de mísulas às janelas de 

sacada do piso nobre – o terceiro piso. 

Todas as janelas do piso nobre apresentam uma materialização 

semelhante, havendo apenas uma pequena distinção entre o 

remate das janelas inseridas nas secções laterais e o remate 

das janelas da secção central. As das secções laterais são 

coroadas por cornijas contracurvadas e as da secção central 

têm como remate cornijas contracurvadas com as pontas 

angulares.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8. - Pormenor dos Portais 
do Palácio Barbacena 
Fonte: fotografia da autora, 
2015 

 



02 | TRANSFORMAÇÃO DO PALÁCIO URBANO DE LISBOA 
 

32 
 

 

 

O Palácio do Patriarcado apresenta a sua fachada principal 

estruturada de forma rigorosa através de um eixo de simetria, a 

partir do qual se distribuem os vãos. Está dividida em três 

secções por pilastras de silharia fendida e a secção central 

encontra-se posicionada de forma destacada em relação às 

restantes. 

O piso térreo apresenta um embasamento em cantaria, onde se 

poiam os parapeitos das respectivas janelas. O remate lateral 

das fachadas é feito através de pilastras de silharia fendida. O 

remate superior constitui-se por cornija sobrepujada de 

balaustrada ritmada por plintos com esculturas na vertical do 

alinhamento dos cunhais. Como demarcação horizontal, esta 

fachada apresenta faixas estreitas que se posicionam ao nível 

do pavimento do segundo piso e ao nível do pavimento do piso 

nobre – o terceiro piso. 

No piso térreo apresenta três portais rematados em arco 

abatido, posicionados simetricamente na fachada e centrados 

em cada uma das três secções. Os que se encontram nas 

secções laterais são iguais entre si. O que se encontra na 

secção central é o portal nobre e apresenta-se ladeado por 

pilastras oblíquas, encimadas por grandes mísulas que 

Fig. 2.9. - Fachada Principal do Palácio do Patriarcado 

Fonte: fotografia da autora, 2015 
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suportam a consola da varanda. Todos os três portais se ligam 

às janelas de sacada do segundo piso, no entanto, seguindo o 

conceito de eixo de simetria e destacamento da secção central, 

o portal que se posiciona no centro dessa secção encontra-se 

ligado, através das molduras em cantaria e do respectivo 

trabalho decorativo, não só à janela de sacada do segundo piso, 

como também à janela de sacada do terceiro.     

A janela central do segundo piso, que sobreleva o portal central 

da fachada, é também ladeada por pilastras oblíquas que 

suportam, com a ajuda de mísulas, a janela central de sacada 

do piso nobre. Esta janela do piso nobre é por sua vez coroada 

por uma cornija biarquiada lembrando um frontão contracurvado 

interrompido. 

Todas as outras janelas do segundo e do terceiro piso são 

também de sacada rematadas por verga curva com o fecho 

exageradamente saliente e graciosamente esculpido. Toda a 

zona superior das molduras é ainda recortada. 

As janelas do piso térreo são de peito, também rematadas por 

verga curva.  

Tal como se verifica nas fachadas principais do Palácio 

Ludovice e do Palácio Barbacena, também na fachada principal 

do Palácio do Patriarcado é possível observar uma certa 

dificuldade em discernir a hierarquia estipulada pelos pisos, 

devido ao tipo de decoração e organização exterior presente em 

cada um.  

Fig. 2.10. - Pormenor do Portal 
Nobre do Palácio do 
Patriarcado 
Fonte: fotografia da autora, 
2015 
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A Quinta de Recreio Galvão Mexia estrutura a sua fachada 

principal de forma rigorosa, através de um eixo de simetria. Este 

eixo apresenta-se demarcado no exterior através do 

posicionamento do portal nobre e janela de sacada a ele 

associada, que comandam a distribuição regular e simétrica dos 

restantes vãos. 

Esta fachada encontra-se dividida em cinco secções por 

pilastras, e no piso térreo desenvolve-se até abaixo dos vãos 

desse piso um embasamento em cantaria. O remate lateral das 

fachadas, materializa-se em cunhais, tratados de forma a 

adquirirem a configuração de pilastras. O remate superior é feito 

através de friso e cornija sob beirado, alteado no centro, onde se 

posiciona um escudo e coroa fechada. 

O portal nobre, em arco de volta perfeita e posicionado no 

centro da fachada, encontra-se sustentado por duas pilastras 

que se alongam e formam duas arquivoltas com fecho em forma 

de consola, sustentadas por quatro mísulas laterais. 

No segundo piso, a janela central de sacada e associada ao 

portal nobre, encontra-se coroada por duas cornijas curvas que 

delimitam uma espécie de frontão. Esta janela encontra-se 

ladeada por outras duas igualmente de sacada, que por sua vez 

Fig. 2.11. - Fachada Principal da Quinta Galvão Mexia 
Fonte: fotografia da autora, 2015 

 

Fig. 2.12. - Pormenor do Portal 
Nobre da Quinta Galvão Mexia 
Fonte: fotografia da autora, 
2015 
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apresentam como remate superior duas cornijas em arco 

abatido que delimitam uma espécie de frontão. 

As restantes janelas deste piso são formadas em vãos de arco 

abatido, com molduras de cantaria recortadas, com pingentes 

laterais e encimadas por botões. 

As janelas do piso térreo constituem-se como janelas de peito, 

com grades em peito de rola e moldura em cantaria. 

Esta quinta apresenta uma formulação dominantemente 

horizontal, diferenciando-se dos palácios anteriormente 

referidos, que por beneficiarem de maior número de pisos, 

destacam-se pela verticalidade da sua estruturação.     

 

2.3.3. ORGANIZAÇÃO INTERIOR 

       

"A evolução cronológica da estruturação interior"38 dos palácios 

urbanos da nobreza de corte tornou-se um tema de estudo difícil 

devido à quase inexistência de desenhos, nomeadamente 

plantas que retratassem as organizações interiores originais da 

época. O estado de abandono, nos tempos de hoje, de alguns 

edifícios, também foi um factor que tornou difícil compreender as 

características de estruturação organizacional dos espaços 

interiores. Ainda assim, persistiram algumas construções que 

puderam ser tomadas em consideração. 

Os palácios urbanos apresentavam-se como construções de 

grande escala, com a capacidade de acolher famílias 

numerosas. No entanto, e apesar de estas características  se 

manterem constantes, na evolução estética dos palácios 

seiscentistas para os ideais dos palácios setecentistas 

começaram a surgir diferenças ao nível da estruturação e 

utilização dos espaços interiores e algumas variações no estilo e 

qualidade arquitectónica. 

                                                             
38 Mafalda Soares da CUNHA; Nuno Gonçalo MONTEIRO - op. cit., p. 224. 
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Tal como nas fachadas exteriores, também na organização 

interna se começava a procurar por traçados assentes num eixo 

de simetria e numa estruturação distribuída de forma regular 

fundamentada nesse eixo. 

Até ao início do século XVIII as divisões apresentavam grandes 

dimensões e possibilitavam um uso multifuncional dos espaços. 

Durante esse mesmo século, sobretudo a partir de meados do 

século XVIII, um pouco por toda a Europa, este hábito foi 

lentamente alterado, passando a usar-se aposentos específicos, 

mais pequenos e mais confortáveis, com decoração e 

mobiliários adequados às suas funcionalidades. 

Os palácios urbanos também possuíam a característica de nos 

pisos nobres não existirem corredores, ou existirem apenas 

corredores de serviço. Isto significava que as deslocações eram 

feitas através das várias divisões. 

No Palácio Lavradio, depois de se atravessar o portal nobre, 

desemboca-se num vestíbulo com revestimento azulejar e, de 

frente para a entrada, do lado oposto, posiciona-se a escadaria 

nobre, estruturada em laços simétricos em C. Esta escadaria 

organiza-se portanto em seis lanços, três de cada lado e 

simétricos entre si. Dão acesso a um último patamar que 

permite a passagem para um oratório oval, virado para as 

traseiras, ou no sentido oposto a um grande patamar que acede 

a uma sala posicionada antes do salão nobre. Este palácio 

apresenta a sua planta estruturada através de um eixo de 

simetria que atravessa o centro da escadaria e une a fachada 

principal à fachada do pátio. 

As divisões de usos mais privados posicionam-se voltadas para 

o pátio e as divisões de recepção ou aparato apresentam-se 

voltadas para a fachada principal. 

 O oratório encontra-se posicionado no centro da fachada da 

parte mais privada, sendo ladeado à esquerda pela sacristia e à 

direita por um gabinete. 

Fig. 2.13. - Planta do Piso Nobre do 
Palácio Lavradio | Escala 1:1000 
Fonte: redesenho da autora com 
base na bibliografia consultada, 2015 
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O topo da escadaria desemboca numa varanda, a partir da qual 

se acede a uma "sala vaga"39. Em frente a esta posiciona-se o 

salão nobre, ladeado do lado direito pela chamada "sala dos 

papeis"40 e a chamada "sala dos panos de rás"41, 

sucessivamente. Do lado esquerdo encontram-se a sala de 

recepção, a chamada sala amarela e a chamada sala branca. 

Este palácio não apresenta as duas metades exactamente 

idênticas entre si quando dividido pelo eixo de simetria, no 

entanto as divisões interiores do piso nobre encontram-se 

distribuídas de acordo com este eixo, organizando-se de forma a 

criar uma planta coesa e organizada. 

O piso abaixo do piso nobre era ocupado por quartos de cama 

para familiares do proprietário, posicionados na fachada lateral 

esquerda, e actualmente por duas salas de jantar viradas para a 

fachada principal. A decoração deste piso apresenta-se menos 

rica em relação à decoração do piso nobre. 

No piso térreo encontra-se a cozinha e a casa do guarda do lado 

esquerdo, e as cocheiras e cavalariças do lado direito. Este piso 

continha portanto as funcionalidades das áreas de serviço. 

O Palácio Ludovice, apresenta um vestíbulo no fundo do qual foi 

construído um pórtico, com uma estrutura tipo serliana. O vão 

central da serliana fazia ligação com o pátio de iluminação 

(saguão) através de um corredor. Actualmente esse pátio 

encontra-se coberto sendo utilizado pelo Solar do Vinho do 

Porto. O vão da esquerda desta estrutura permite o acesso a 

uma escadaria de tiro, que sobe para o lado esquerdo, 

paralelamente à fachada, guarnecida com corrimão de mármore 

integrado nas paredes revestidas de azulejos de aplicação mais 

recente. 

                                                             
39 Clara Vieira SIMÕES - op. cit., p. 102. 

40 Idem, ibidem. 

41 Idem, ibidem. 

Fig. 2.14. - Planta do Piso Térreo 
do Palácio Ludovice | Escala 
1:1000  
Fonte: redesenho da autora com 
base na bibliografia consultada, 

2015 
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Uma parte deste palácio foi concebida de raiz para ser uma 

habitação nobre, no entanto, a outra grande parte foi estruturada 

como edifício de rendimento, para alugar individualmente cada 

parcela. Esta circunstância, aliada ao facto de se ter conservado 

muito pouco dos interiores da época de construção, torna difícil 

o estudo e a interpretação da organização funcional interior. É 

possível no entanto conjecturar que o piso nobre seria o terceiro, 

pois é nesse piso que se encontra o antigo oratório do palácio.   

No Palácio Barbacena é através de um grande vestíbulo que se 

tem acesso à escadaria nobre, posicionada no lado oposto da 

entrada do compartimento. Esta escadaria apresenta as paredes 

revestidas com silhares de azulejos e uma estruturação inicial 

em lanços opostos. O primeiro desenvolve-se para a direita, 

paralelamente à fachada, indo desembocar no primeiro patamar 

intermédio. Deste patamar parte o segundo lanço de sentido 

oposto que, por sua vez, desemboca noutro patamar intermédio 

de onde parte, em sentido contrário, mais um lance que atinge o 

segundo piso. Do segundo para o terceiro piso existe ainda uma 

escada aberta aparentemente mais recente. 

Este palácio possui o último lance da sua escada aberta 

posicionado de frente para uma porta falsa. Este conjunto de 

vãos verdadeiros e falsos distribuídos por este piso e pelo piso 

térreo têm como objectivo criar um efeito de rigorosa simetria 

dos espaços. 

Dos dois portais nobres que marcam a fachada principal, 

apenas o do lado esquerdo permite o acesso ao vestíbulo 

principal, e a organização e estruturação interior do palácio é 

feita através de uma fiada se salas viradas para a fachada 

principal e outra fiada voltada para o pátio de iluminação. 

Existem ainda duas alas laterais que dão para um pátio interior e 

para fazer a ligação entre elas existe um corredor posicionado a 

norte. 

No piso nobre, as divisões de utilização mais privada 

encontram-se posicionadas  junto à fachada do lado direito, 

Fig. 2.15. - Planta do Piso 
Nobre do Palácio Barbacena 
| Escala 1:1000  
Fonte: redesenho da autora 
com base na bibliografia 
consultada, 2015 
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voltadas para a Rua da Verónica, enquanto que as divisões de 

uso de recepção ou aparato encontram-se posicionadas ao 

longo da fachada principal.  

O Palácio do Patriarcado, apresenta um vestíbulo de planta 

rectangular. De frente para a entrada, no extremo oposto do 

vestíbulo, formula-se um arco através do qual, virando à direita, 

se acede à escadaria nobre, em lances opostos paralelos à 

fachada com caixa de escadas fechada nos primeiros pisos e 

aberta no último.  

Apesar da distribuição interior das divisões não se apresentar 

exactamente simétrica, a sua organização segue um eixo de 

simetria que atravessa o palácio desde a fachada principal até à 

fachada tardoz. O posicionamento destas divisões vai sendo 

semelhante ao longo dos vários pisos.     

No piso nobre, a escadaria desemboca num patamar que acede 

a uma grande antecâmara que faz a distribuição para os salões 

posicionados junto à fachada principal. O maior encontra-se ao 

centro, ladeado por dois ligeiramente mais pequenos. 

O salão central e o que se encontra mais à esquerda têm 

ligação directa com a antecâmara. O salão situado mais à direita 

comunica com os restantes através de uma enfilade42 de portas,  

localizadas ao longo da fachada principal.       

O piso térreo, devido a questões de conveniência e conforto, 

destinava-se a acolher alguns compartimentos, as cavalariças, 

as despensas, as adegas e a cozinha. 

A parte tardoz do Palácio do Patriarcado foi sujeita a obras de 

remodelação e ampliação tanto em meados do século XIX como 

em meados do século XX, dado origem ao novo corpo. 

 

 

 

                                                             
42 Designa-se em enfilade ( termo francês) ou em enfilada quando as portas 

de várias divisões se encontram posicionadas no mesmo alinhamento de 

modo a criar um efeito teatral. 

Fig. 2.16. - Planta do Piso 
Nobre do Palácio do 
Patriarcado | Escala 1:1000  
Fonte: redesenho da autora 
com base na bibliografia 
consultada, 2015 
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2.4. O PALÁCIO URBANO NA EUROPA: O CASO DE VIENA 

 

O barroco italiano difundiu-se pelos países da Europa, ligado às 

consequências da Contrarreforma e associado aos regimes 

absolutistas. Viena foi uma cidade particularmente influenciada 

por este barroco italiano por se tratar de uma capital católica e 

ainda por, durante a sua gradual reconstrução após o ataque 

turco, beneficiar do trabalho de vários arquitectos italianos que 

lá se encontravam a residir. 

A cidade de Viena, em parte devido à canalização de recursos 

para combater a ameaça turca, não chegou a desenvolver uma 

arquitectura renascentista. No entanto, a influência da estética 

italiana já se encontrava presente, antes das ideias barrocas 

adquirirem uma verdadeira posição. 

Assim, após a destruição causada pelos ataques turcos em 

1648, a cidade foi alvo de obras de reconstrução e edificação de 

novas estruturas, sendo gradualmente transformada numa 

cidade barroca. É por este motivo que constitui um bom caso de 

estudo comparativo no que se refere aos palácios urbanos. 

A construção dos palácios urbanos setecentistas de Viena 

assentava assim em ideias de simetria, materializados na 

divisão da fachada em diversas secções – pelo menos três – 

dando-se especial destaque à secção central e nesta a 

acentuação do eixo de simetria através da ligação entre o portal 

nobre e a janela posicionada sobre ele. Estes ideais de simetria 

encontravam-se ainda carregados de elementos decorativos que 

pretendiam criar uma imagem imponente e dramatizada dos 

edifícios. 
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2.4.1. INSERÇÃO URBANA 

 

O Palácio Schönborn-Batthyány situa-se em Josefstadt, um dos 

distritos43 da cidade de Viena, com a sua fachada principal 

orientada a noroeste, voltada para a rua Renngasse. 

Este palácio insere-se portanto numa frente de rua, partilhando 

o quarteirão com dois edifícios adjacentes, e a sua fachada 

tardoz, orientada a sudoeste, dá para a rua Tiefer Graben. 

Apresenta uma planta aproximadamente rectangular que dá 

origem a um volume irregularmente paralelepipédico de cinco 

pisos, sendo o último amansardado. Este palácio apresenta 

ainda a sua volumetria organizada em torno de um pátio 

rectangular.  

O  Palácio Kinsky, ou Daun-Kinsky, encontra-se localizado em 

Innere Stadt, o primeiro Distrito Municipal da cidade de Viena, 

apresentando a sua fachada principal orientada a nascente, 

voltada para a praça triangular Freyung e para a rua 

Herrengasse. 

Este palácio, tal como o Palácio Schönborn-Batthyány, 

encontra-se inserido numa frente de rua, tendo dois edifícios 

adjacentes. 

Apresenta uma planta de configuração rectangular, estreita e 

profunda, que se desenvolve num volume paralelepipédico de 

seis pisos. Um deles encontra-se parcialmente enterrado, e o 

último corresponde a uma água furtada. A volumetria do Palácio 

Kinsky encontra-se vazada por dois pátios,  o primeiro de 

maiores dimensões que o segundo, e os dois de desenho 

                                                             
43 A cidade de Viena é formada por vinte e três distritos que, apesar de terem 

nomes prórpios, também são numerados. Estes distritos foram criados a 

partir de 1850, devido ao crescimento  da cidade e à inclusão de 

comunidades vizinhas. Legalmente não se apresentam como distritos no 

sentido de uma divisão administrativa que denota poder, são apenas uma 

subdivisão da administração da cidade. Existem no entanto eleições a nível 

distrital, que conferem algum poder aos representantes dos distritos.   
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rectangular. Estes dois pátios encontram-se centralizados em 

relação ao eixo de composição principal que estrutura a fachada 

e organiza a distribuição interior. 

O Palácio Liechtenstein localiza-se igualmente em Innere Stadt, 

o primeiro Distrito Municipal da cidade de Viena, com a sua 

fachada principal orientada a norte, voltada para a rua 

Bankgasse. Este palácio insere-se na malha da cidade, no topo 

de um quarteirão, apresentando dois gavetos. Um formado pela 

rua Bankgasse e pela rua Löwelstraße, orientada a sul, e outro 

formado também pela rua Bankgasse e pela rua Minoritenplatz, 

orientada a nascente, que acede à praça com o mesmo nome. 

O Palácio Liechtenstein apresenta uma implantação 

quadrangular, com um corte na parte tardoz, e desenvolve-se 

em seis pisos, um dos quais se encontra parcialmente 

enterrado, e o último apresenta-se em água furtada. Este 

volume maciço é vazado por um pátio quadrado que se situa no 

alinhamento do eixo de simetria que determina a fachada. 
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2.4.2. CARACTERIZAÇÃO DAS FACHADAS  

 

 

 

A fachada principal do Palácio Schönborn-Batthyány encontra-

se estruturada por um eixo de simetria, que define a distribuição 

simétrica dos vários vãos, e do posicionamento da própria 

decoração. Apresenta-se dividida em três secções, estando a 

secção central posicionada de forma mais destacada. As três 

secções do palácio têm um embasamento em cantaria, onde 

assentam as janelas do piso térreo. 

Esta  fachada encontra-se integralmente revestida com reboco a 

simular silhares de junta fendida. No entanto, na secção central, 

a partir do terceiro piso – o piso nobre – existem largas pilastras, 

sobrepostas por estípites, a ladear as janelas, tornando quase 

imperceptível a existência do revestimento a simular silhares de 

junta fendida. 

O remate superior do palácio materializa-se em entablamento 

simplificado, existindo ainda uma pequena cornija que percorre 

toda a fachada, ao nível do pavimento do terceiro piso. 

O portal nobre encontra-se posicionado no centro da secção 

central da fachada, vencendo a altura de dois pisos, e é 

Fig. 2.17. - Fachada Principal do Palácio Schönborn-Batthyány  
Fonte: https://de.wikipedia.org/wiki/Palais_Sch%C3%B6nborn-
Batthy%C3%A1ny, 2015 

 



02 | TRANSFORMAÇÃO DO PALÁCIO URBANO DE LISBOA 
 

44 
 

constituído por uma porta em arco de volta perfeita, ladeada por 

colunas. O respectivo entablamento suporta a sacada da janela 

central do piso nobre, cujo coroamento é formado por um 

frontão triangular interrompido, decorado com figuras esculpidas 

que ladeiam um brasão de armas. 

A janela central encontra-se ladeada por dois pares de  janelas 

de peito com balaustrada simulada, encimadas por 

entablamento simplificado e por painéis decorados em relevo. 

As restantes janelas do piso nobre, três em cada uma das 

secções laterais, são janelas de peito com aventais 

restangulares e remate superior em entablamento simplificado. 

As janelas do piso térreo e do segundo piso são igualmente 

janelas de peito, apresentando as do segundo mísulas centrais 

sob peitoril. As janelas do quarto piso são de peito, com 

dimensões mais pequenas que as restantes, correspondendo a 

um mezanino, e encontram-se ligadas ao remate superior do 

edifício. As janelas do último piso apresentam-se em águas 

furtadas. 

Ao nível do segundo piso, na secção central da fachada, 

existem dois nichos ovais que abrigam urnas. Estes nichos ovais 

ladeiam o portal nobre e posicionam-se no lugar onde deveria 

estar o primeiro par de janelas, logo a seguir ao eixo central 

definido pelo portal e pela janela central do piso nobre, sobre as 

portas secundárias.  

 

Fig. 2.18. - Pormenor do Portal 
Nobre do Palácio Schönborn-
Batthyány 
Fonte: 
http://www.univie.ac.at/oeius/ung
arisches-wien/index.php/becsi-
palotak/item/11-batthyany-
schoenborn-palota/11-batthyany-
schoenborn-palota, 2015 
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O  Palácio Kinsky, ou Daun-Kinsky, apresenta a sua fachada  

principal organizada de acordo com um eixo de simetria que 

define o posicionamento dos vários vãos e da distribuição da 

decoração. Está igualmente estruturada de forma a que o seu 

aspecto invoque a imagem de um templo clássico, através da 

distinção entre embasamento, colunas e entablamento. 

O embasamento corresponde ao piso térreo, revestido por 

silhares de junta fendida, em cantaria, que se estendem até à 

altura do pavimento do segundo piso. 

Como remate superior apresenta um entablamento. No friso 

encontram-se inseridas as pequenas janelas do quarto piso, tipo 

mezanino, assim como pares de mísulas posicionadas no 

seguimento das pilastras. 

Sobre a cornija existe ainda uma balaustrada na secção central 

que, nas secções laterais, se altera para platibanda. Assentes 

nesta balaustrada e platibandas estão posicionadas esculturas, 

seguindo também o alinhamento das pilastras. 

A fachada encontra-se dividida em sete módulos, através de 

pilastras. No entanto, é possível identificar que os três módulos 

centrais se encontram destacados em relação aos restantes, e 

as respectivas pilastras têm a forma de estípites. 

Fig. 2.19. - Fachada Principal do Palácio Kinsky  

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Palais_Kinsky, 2015 
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O portal nobre encontra-se posicionado no centro da fachada 

principal. É formado por uma porta em arco de volta perfeita que 

apresenta dois pares de colunas de cada lado, sendo as 

interiores parcialmente substituídas por atlantes.  Esta porta em 

arco apresenta-se encimada por um entablamento sob frontão 

curvo interrompido, cujo centro é preenchido pela janela central 

da fachada do segundo piso. O frontão encontra-se ainda 

decorado com esculturas e ladeado por urnas que rematam o 

topo das colunas exteriores. 

As janelas do piso térreo são de peito, com a moldura inserida 

no revestimento de silhares de junta fendida. A janela central do 

segundo piso é de peito e apresenta como remate superior uma 

pedra de armas também cingida por esculturas. As restantes 

janelas do segundo piso são igualmente de peito e encontram-

se coroadas por um entablamento com relevo no friso. As 

janelas do terceiro piso são igualmente de peito. As três centrais 

apresentam como remate superior uma cornija curva, com 

decoração esculpida nos tímpanos, e as restantes que as 

ladeiam apresentam cornijas biarqueadas também com 

decoração esculpida nos tímpanos. As janelas do último piso 

apresentam-se em águas furtadas. O piso enterrado tem janelas 

octogonais gradeadas, com um fecho saliente que funciona 

como mísula axial dos parapeitos das janelas do piso seguinte.  

 

Fig. 2.20. - Pormenor do Portal 
Nobre do Palácio Kinsky 
Fonte: http://www.all-free-
photos.com/images/villes-
danube/PI43603-hr.jpg, 2015 
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A fachada principal do Palácio Liechtenstein apresenta-se 

organizada de acordo com um eixo de simetria, a partir do qual 

se distribui o posicionamento dos vãos e a disposição dos 

elementos decorativos. A secção central encontra-se também 

estruturada, tal como no Palácio Kinsky, ainda que de modo 

mais subtil, de forma a que a sua aparência invoque a imagem 

de um templo clássico, através da distinção entre embasamento, 

colunas e entablamento. 

A fachada principal apresenta-se dividida em três secções. A 

secção central está posicionada de forma mais destacada, e 

encontra-se quase integralmente preenchida por janelas 

ladeadas por pilastras, formando cinco módulos. Esta fachada é 

constituída por um embasamento em cantaria, correspondente 

ao piso térreo e ao piso enterrado, que se estende até abaixo 

dos vãos do segundo piso. Encontra-se limitada por cunhais 

apilastrados a partir do segundo piso e como remate superior 

apresenta um entablamento. As janelas do quarto piso, tipo 

mezanino, estão inseridas no friso, assim como mísulas 

posicionadas no seguimento das pilastras da secção central. Na 

secção central da fachada, sobre o entablamento, posiciona-se 

Fig. 2.21. - Fachada Principal do Palácio Liechtenstein 
Fonte: http://www.pittel.at/en/projects/references-building-
construction/palais-liechtenstein, 2015 
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uma balaustrada intercalada por pilaretes, no alinhamento das 

pilastras, onde assentam esculturas. 

Horizontalmente, a fachada é demarcada por cornijas ao nível 

dos pavimentos do segundo e do terceiro piso. 

O portal nobre posiciona-se no centro da secção central da 

fachada e constitui-se como portal triplo, apresentando três 

portas em arco de volta perfeita. A porta central apresenta-se 

ladeada por dois pares de pilastras e dois pares de colunas, 

estando as colunas imediatamente posicionadas à frente das 

pilastras. As portas laterais encontram-se igualmente 

emolduradas por pilastras do lado exterior. As pilastras e 

colunas dos três arcos sustentam um entablamento que suporta 

a sacada das três janelas centrais do segundo piso. No 

alinhamento destas pilastras e colunas duplas, sobre a guarda 

das três janelas, posicionam-se esculturas. 

A janela central do segundo piso apresenta como coroamento 

um brasão de armas em dourado, ladeado por mísulas que 

suportam uma cornija onde também assentam esculturas. As 

restantes janelas do segundo piso, pertencentes à secção 

central da fachada são de peito e apresentam como remate 

superior uma cornija curva sobre um tímpano decorado com 

relevos. 

As janelas do segundo piso posicionadas nas duas secções 

laterais da fachada são também de peito, com aventais em 

cantaria e frontões triangulares sustentados por mísulas. 

As janelas do piso térreo são de peito. As que se encontram 

posicionadas na secção central da fachada apresentam-se de 

volta inteira e são encimadas por uma cornija contracurvada 

sustentada por mísulas. As que encontram nas secções laterais 

apresentam uma cornija recta também sustentada por mísulas. 

O piso enterrado apresenta janelas com aberturas rectangulares 

gradeadas, com o seu lintel ladeado por mísulas e ligado ao 

parapeito da janela do piso seguinte.  

Fig. 2.22. - Pormenor do Portal 
Nobre do Palácio Liechtenstein 
Fonte: 
https://www.palaisliechtenstein.c
om/en/downloads/photos/city-

palace.html, 2015 



02 | TRANSFORMAÇÃO DO PALÁCIO URBANO DE LISBOA 

49 

 

As janelas do terceiro piso são igualmente janelas de peito com 

avental de cantaria. As da secção central apresentam como 

coroamento uma cornija angular. As das secções laterais têm 

como remate superior uma cornija recta. As janelas do último 

piso apresentam-se em águas furtadas.  

 

2.4.3. ORGANIZAÇÃO INTERIOR 

 

Ao atravessar o portal do Palácio Schönborn-Batthyány 

desemboca-se num átrio de configuração quadrada e aberto em 

arcos, que acede diretamente ao pátio situado em frente. Do 

lado direito deste espaço, ao centro, nasce a escadaria de tipo 

imperial complexo, apresentando dois lances alinhados, o 

segundo dos quais se desdobra em dois outros simétricos e de 

sentido oposto ao inicial. A entrada principal do Palácio Kinsky 

dá acesso a um átrio rectangular, ligado a outro átrio de 

configuração oval, mais aberto, a partir do qual se acede ao 

pátio. Ao fundo deste pátio existe um outro átrio aberto em 

arcos, que faz a ligação com o segundo pátio mais pequeno. 

Do lado esquerdo do espaço oval, no centro da parede, existe 

um arco que dá passagem ao vestíbulo da escadaria de tiro. 

Esta escadaria desenvolve-se em lances rectos, interrompidos 

por patamares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.23. - Planta do Piso 
Térreo do Palácio Schönborn-
Batthyány | Escala 1:1000  
Fonte: redesenho da autora 
com base na bibliografia 
consultada, 2015 

 

Fig. 2.24. - Planta do Piso 
Térreo do Palácio Kinsky | 
Escala 1:1000  
Fonte: redesenho da autora com 
base na bibliografia consultada, 

2015 
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A entrada principal do Palácio Liechtenstein apresenta-se 

semelhante à entrada do Palácio Schönborn-Batthyány. Ao 

atravessar-se o portal nobre desemboca-se igualmente num 

átrio, neste caso de configuração rectangular, aberto em arcos, 

pelo qual se acede ao pátio posicionado imediatamente em 

frente. 

Do lado direito deste átrio situa-se a escadaria, com a 

configuração em L com diferentes lance. 

 

2.5. O PALÁCIO JOANINO DE LISBOA EM CONFRONTO COM 

O PALÁCIO URBANO EM VIENA 

 

As tipologias de implantação, tanto dos palácios urbanos de 

Lisboa, como dos palácios urbanos de Viena, vão variando de 

acordo com o local da cidade em que foram edificados, não 

seguindo nenhum tipo de modelo específico. 

O Palácio do Patriarcado, o Palácio Schönborn-Batthyány e o 

Palácio Kinsky encontram-se inseridos em frentes de rua, 

seguindo o alinhamento dos edifícios que os ladeiam. Estes três 

palácios são os que se encontram mais incorporados na malha 

das duas cidades. 

O Palácio Barbacena e o Palácio Liechtenstein apresentam 

respectivamente a sua implantação em gaveto e em gaveto 

duplo . Esta implantação em gaveto existe também no Palácio 

do Monteiro-Mor na Calçada do Combro, com a diferença de 

que no palácio português enquadra uma fachada lateral e, no 

caso do palácio vienense, as duas esquinas delimitam a fachada 

principal.  

De todos os palácios analisados, portugueses e vienenses, o 

Palácio Ludovice, o Palácio Lavradio e a Quinta Galvão Mexia 

são os únicos que apresentam uma implantação  destacada. 

Isto é, são aqueles que têm uma implantação mais autónoma, 

embora no caso do Palácio Ludovice integrando-se na apertada 

malha recticulada do Bairro Alto. A Quinta Galvão Mexia, por se 

Fig. 2.25. - Planta do Piso Térreo do 
Palácio Liechtenstein | Escala 1:1000  
Fonte: redesenho da autora com base 
na bibliografia consultada, 2015 
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tratar de uma quinta de recreio, apresenta-se ainda mais isolada 

do restante edificado do que os dois palácios, estando 

circundada por grandes jardins. 

Todos os oito edifícios apresentam plantas aproximadamente 

regulares, de configuração quadrangular ou rectangular, e, na 

maioria, o número de pisos varia entre cinco e seis. Existe 

apenas um palácio com quatro pisos – o Palácio Barbacena –

outro com três – o Palácio Lavradio – e a Quinta Galvão Mexia 

com dois. 

O edificado dos palácios de Viena encontra-se vazado por 

grandes pátios que obedecem ao mesmo eixo de simetria da 

fachada e que organizam igualmente a distribuição interior das 

divisões. 

Nos palácios de Lisboa, a distribuição interna das divisões rege-

se também segundo o eixo principal, responsável pela 

estruturação da fachada. No entanto os pátios, quando existem, 

têm apenas funções de iluminação e não se encontram 

necessariamente a eixo com a fachada. 

Outro elemento diferenciador entre estes palácios assenta no 

facto de os três de Viena estarem implantados em terrenos 

planos, enquanto que os de Lisboa se encontram inseridos em 

zonas de declives acentuados. A irregularidade dos terrenos 

reflecte-se nas fachadas, através da existência de pisos 

enterrados ou semienterrados em partes da edificação, 

enquanto noutras se encontram à superfície.  

Relativamente às fachadas dos palácios de Lisboa e de Viena é 

possível verificar em todas a influencia da estética barroca 

italiana. Todos apresentam as suas fachadas principais 

organizadas de acordo com um eixo de simetria que distribui os 

vãos e a decoração, estendendo-se ainda para a organização 

interior.   

Todos os palácios têm as suas fachadas principais divididas em 

três secções, com a central posicionada de forma mais 

destacada. Nas secções centrais, sobre o eixo de simetria, 
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posicionam-se os portais nobres e as janelas que os 

sobrelevam, ligados de forma a simular que o remate superior 

do portal está a suportar a sacada da janela. 

Todos os palácios apresentam coroamentos nas janelas que 

vão variando de edifício para edifício e ainda de piso para piso. 

O tipo de decoração escolhida torna difícil compreender a 

hierarquia dos pisos quando observada apenas do exterior, 

sendo no entanto comum nos palácios portugueses o piso nobre 

corresponder ao terceiro,  depois de se observar as plantas do 

interior. Nos palácios vienenses o piso nobre também 

corresponde geralmente a um piso elevado. 
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3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DO PALÁCIO 

 

No sítio do edifício que mais tarde se veio a designar como 

Palácio do Monteiro-Mor, já havia uma morada de casas nobres 

onde habitavam D. Catarina de Noronha e a sua filha D. Maria 

Josefa de Melo44.  

No segundo quartel do século XVIII, alguns anos após o 

matrimónio de D. Maria Josefa de Melo com um dos filhos dos 

quartos condes de Tarouca, Fernão Teles da Silva, esta 

construção foi alvo de grandes obras de remodelação tendo 

como objectivo "construir um palácio mais moderno, de acordo 

com os novos tempos"45.  

Este desejo era reforçado pelo facto de Fernão Teles da Silva 

ter sido recentemente nomeado Monteiro-Mor do reino, cargo 

que anteriormente pertencia ao seu sogro, tal como as referidas 

casas. 

Esta habitação começou por ser alvo de remodelações, com um 

projecto de Santos Pacheco de Lima. No entanto estas obras 

ficaram apenas iniciadas46. 

Para realizar este novo empreendimento, Fernão Teles da Silva 

solicitou os conhecimentos de vários arquitectos, entre os quais, 

Santos Pacheco (1684 - 1768), Canevari (1681 - 1764), Carlos 

                                                             
44 "O casamento celebrado entre Fernão Teles da Silva e D. Maria Josefa de 

Melo terá sido o grande passo para a transformação da morada de casas, 

mais tarde conhecidas por palácio do Monteiro-Mor. Com efeito, 

anteriormente ao seu matrimónio já se sabia da existência do edificado, por 

aí habitar, em 1723, D. Catarina de Noronha e sua filha D. Maria Josefa de 

Melo",  in Maria João Pereira COUTINHO - op. cit., p. 101. 

45 Idem, ibidem. 

46 "As casas já tinham sofrido alterações, segundo um plano traçado por 

Santos Pacheco de Lima, conforme foi posteriormente referido pelo conde de 

Tarouca: “he indispensavel deitar abaixo as paredes interiores que fabricou 

Santos Pacheco”. Tal construção, por motivos que desconhecemos, não 

deverá ter ficado concluída.", in  Idem, Ibidem. 

Fig. 3.1. - Pormenor da Carta 
Topográfica de Lisboa nº 42 de 
Filipe Folque, 1856  
Fonte:http://lisboa.betatechnologie
s.info/folque/zoom/042.jpg, 2015 
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Mardel (1696 - 1763) e Messier47, cujo verdadeiro nome 

permanece desconhecido. 

Recorreu também, sobretudo, à opinião do seu pai, João Gomes 

da Silva quarto conde de Tarouca, que não só executou uma 

análise crítica e detalhada das propostas dos arquitectos 

consultados pelo filho, como elaborou ele próprio uma proposta 

sobre o modo como se deveria construir o novo palácio, 

demonstrando "o conhecimento adquirido nas suas muitas 

deslocações pela Europa"48. Esta proposta, no entanto, como 

todas as outras, nunca chegou a ser completamente 

materializada.  

Devido aos estragos causados pelo terramoto de 1755, o 

palácio foi alvo de obras de reconstrução49 e, mais tarde já no 

século XIX parte da construção foi dividida de forma a ter a 

função de edifício de rendimento. 

Em 1801, instalou-se no Palácio do Monteiro-Mor o Correio 

Geral, transferido do Palácio Penafiel. Entre 1840 e 1890 

também ocuparam este palácio, na parte principal, várias 

famílias de poucos rendimentos e, na parte posterior, o jornal "A 

Revolução de Setembro", uma conservatória do registo civil, a 

Confederação Geral do Trabalho, as Juventudes Monárquicas e 

o Sindicato do Pessoal da Companhia Carris de Ferro50. A partir 

                                                             
47 Messier, tanto pode ser uma adulteração da designação francesa 

monsieur, como uma adulteração da antiga designação provençal italiana 

messer. 

48 Maria João Pereira COUTINHO - op. cit., p. 102. 

49 "O Terramoto causou danos no palácio (...) seu proprietário em 1755 (...) 

promoveu obras de restauro.", in Norberto de ARAÚJO – op. cit., Fascículo 

VI, (...), p. 45. 

50 "Entre 1840 e 1890, esteve instalado, na parte posterior do palácio, o jornal 

"A Revolução de Setembro", assim como uma conservatória do registo civil, a 

Confederação Geral do Trabalho, as "Juventudes Monárquicas", o Sindicato 

do Pessoal da Companhia Carris de Ferro e várias famílias de poucos 

rendimentos, na sua ala principal.", in Isabel Nunes de Almeida Rodrigues de 

SOUSA - op. cit., p. 34. 
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de 1881, apesar do edifício ainda pertencer aos descendentes 

de Fernão Teles da Silva, e a mulher do seu trineto, Maria Rita 

Valésia da Silva Correia, ter encomendado obras de 

remodelação para a fachada principal, o edifício começou a 

entrar em declínio devido à utilização abusiva das salas por 

parte dos inquilinos, "tornando-se interiormente numa 

colmeia"51. O palácio foi comprado em 1922, directamente aos 

descendentes de Fernão Teles da Silva, pela firma Melo Castelo 

Branco, Ltda, e ainda durante o século XX esta firma vendeu o 

edifício à Câmara de Lisboa. Actualmente alberga alguns 

estabelecimentos comerciais e a firma de leilões de obras de 

arte e peças antigas Correio Velho. Os espaços do palácio 

ocupados por esta firma são os que se encontram em melhor 

estado de conservação. 

Através da correspondência trocada entre Fernão Teles da Silva 

e o seu pai, João Gomes da Silva, é possível verificar que o filho 

consultou vários arquitectos e ainda beneficiou da opinião e dos 

conhecimentos arquitectónicos do pai. Este facto leva a pensar 

que o palácio incompleto que hoje existe não foi da autoria de 

um só arquitecto, sendo antes o resultado de autoria colectiva.  

 

3.2. ENQUADRAMENTO DO OBJECTO DE ESTUDO NA 

CIDADE DE LISBOA 

 

3.2.1. INSERÇÃO URBANA 

 

O Palácio do Monteiro-Mor encontra-se localizado no Bairro 

Alto. Este bairro surgiu, no século XVI, de um processo de 

loteamento, desenvolvendo-se segundo uma malha de 

arruamentos rectilíneos, dispostos ortogonalmente, que 

acompanhavam o exterior da muralha fernandina. 

                                                             
51 Norberto de ARAÚJO – op. cit., Fascículo VI, (...), p. 45. 
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O palácio encontra-se inserido nesta malha da cidade 

apresentando dois gavetos: um formado pela Rua do Século, a 

poente, e pela Calçada do Combro, a sul, para onde se encontra 

voltada a fachada principal; o outro formado pela Rua do Século 

e pela Travessa das Mercês, do lado norte. Apresenta uma 

implantação aproximadamente quadrada, actualmente vazada 

por dois pátios. Um de entrada com configuração quadrangular 

que, inicialmente, estaria projectado como átrio de entrada 

coberto de onde partiria a escadaria para aceder ao piso nobre. 

Outro de configuração aproximadamente em quarto de oval, ao 

qual se acede por uma passagem em arco a partir do pátio de 

entrada ou pela Travessa das Mercês. 

A Calçada do Combro apresenta uma grande inclinação em 

direcção a poente, e a Rua do Século tem igualmente alguma 

inclinação em direcção a sul, fazendo que o palácio se encontre 

implantado num terreno de acentuado declive. Este declive 

acentuado é perceptível no contraste entre o número de pisos 

da fachada principal e da fachada voltada para a Travessa das 

Mercês. Esta fachada apresenta-se com menos um piso que a 

fachada principal e a fachada principal terá sido inicialmente 

projectada para apresentar apenas quatro pisos, tendo o último 

piso, em mezanino, apenas materialização para o pátio em 

quarto de oval. 

Depois de intervenções, no século XVIII e no século XIX, a 

fachada principal passou também a apresentar janelas no piso 

em mezanino, e foi-lhe ainda acrescentado um piso em águas 

furtadas. 

Apesar da irregularidade do terreno e de a sua construção 

nunca ter sido completamente terminada, o Palácio do Monteiro-

Mor apresenta as principais características de um palácio 

setecentista. Se a obra tivesse sido concluída, todo o conjunto 

encontrar-se-ia estruturado de acordo com um equilíbrio e 

simetria construtivos enquadrando-se de forma harmoniosa no 

quarteirão em que se insere. “O trabalho das cantarias, que 

Fig. 3.2. - Planta de Implantação do Palácio 
do Monteiro-Mor | Escala 1:2000 
Fonte: reconstituição da autora com base na 
bibliografia consultada, 2015 
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quase revestem toda a fachada, a dimensão das aberturas e o 

equilíbrio entre os pisos, fazem deste conjunto um notável 

exercício de decoração urbana em que harmonicamente se 

procura inserir”52.  

 

3.2.2. CARACTERIZAÇÃO DAS FACHADAS 

 

 

 

O Palácio do Monteiro-Mor apresenta três fachadas: a principal, 

voltada para a Calçada do Combro que, apesar de apresentar 

detalhes decorativos e organização regular, nunca chegou a ser 

completamente terminada; a fachada voltada para a Rua do 

Século, terminada e tendo também organização regular e a 

mesma pormenorização da fachada principal; a fachada voltada 

para a Travessa das Mercês que se apresenta mais despida, de 

aspecto degradado, incoerente e explicitamente inacabada. 

A fachada principal foi inicialmente planeada para apresentar um 

alinhamento rigoroso, através de um eixo de simetria, 

demarcado exteriormente pelo posicionamento do portal nobre. 

Deveria apresentar-se dividida em três secções, com a secção 

                                                             
52 José Sarmento de MATOS - “O palácio e a cidade”, (...), p. 43. 

Fig. 3.3. - Fachada Principal do Palácio do Monteiro.Mor 
Fonte: fotografia da autora, 2015 
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central mais destacada, como era comum verificar-se nos 

palácios setecentistas. 

No entanto, actualmente exibe apenas duas secções em vez de 

três. Neste caso, como a secção nascente nunca chegou a ser 

construída, a fachada é rematada do lado direito pela secção 

central, onde se encontra posicionado o portal nobre e o eixo de 

simetria original.  

A secção que seria a central apresenta-se ainda destacada em 

relação ao resto da fachada e está integralmente revestida a 

cantaria. A outra secção, a poente, que faz gaveto com a Rua 

do Século, é constituída por um embasamento em cantaria que 

sobe até ao nível do pavimento do terceiro piso. Os cunhais, 

igualmente em cantaria, são visualmente ampliados de modo 

que neles se integre um vão em cada piso. Ambas as fachadas 

são marcadas horizontalmente por cornijas ao nível dos 

pavimentos do terceiro e quarto pisos – o piso nobre – e 

apresentam como remate superior entablamento simplificado 

com friso liso. 

O portal nobre ocupa toda a secção que seria a central e sobe 

até ao nível do pavimento do quarto piso, vencendo a altura dos 

três inferiores. Era inicialmente formado por três arcos de volta 

perfeita, no entanto, actualmente, os dois arcos laterais 

encontram-se fechados por portas sob janelas de sobreloja. O 

central está fechado apenas parcialmente no topo, também por 

uma janela de sobreloja. 

A ladear o arco central e as duas portas existem pilastras 

sobrepostas que sustentam o entablamento de suporte da 

sacada da varanda. Esta varanda percorre toda a extensão da 

secção que seria a central e apresenta três janelas de sacada, 

que se posicionam no alinhamento dos vãos do arco central e 

das portas e janelas que o ladeiam. As três janelas de sacada 

apresentam-se sobrepujadas por óculos de iluminação e 

ladeadas por pilastras sobrepostas que se localizam no 

alinhamento das pilastras inferiores. 

Fig. 3.4. - Pormenor do Portal 
Nobre do Palácio do Monteiro-
Mor 

Fonte: fotografia da autora, 2015  
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As janelas da secção poente encontram-se distribuídas de forma 

regular pela fachada, posicionando-se em alinhamentos 

regrados verticais e horizontais. O piso térreo apresenta portas 

de acesso a estabelecimentos comerciais e montras. 

O piso da sobreloja – segundo piso – apresenta janelas de peito 

com molduras simples em cantaria. O terceiro piso é percorrido 

por janelas de peito, com aventais almofadados em cantaria e 

molduras de verga recta, também em cantaria. São encimadas 

por tímpanos rectangulares igualmente almofadados, rematados 

por cornijas que correspondem a ressaltos na cornija contínua 

de separação dos pisos e constituem uma falsa sacada dos 

vãos do piso nobre. 

As janelas do quarto piso – o piso nobre – são também janelas 

de peito com aventais almofadados e molduras em cantaria. 

Estas janelas apresentam-se mais altas que as do terceiro piso, 

e têm molduras mais complexas que incluem um toro saliente. 

Como remate superior apresentam um entablamento 

simplificado com a cornija saliente. No quarto piso constituem 

excepção as janelas recortadas no cunhal. São janelas de 

sacada, com uma guarda de balaustrada em cantaria, 

suportadas por duas mísulas e coroadas por frontões 

triangulares interrompidos, com relevos no tímpano.     

Na altura da construção deste palácio, acima do piso nobre 

existia apenas um piso em mezanino e sem expressão na 

fachada principal. Actualmente, depois das várias obras de 

remodelação a que este edifício foi sujeito, o piso em mezanino 

apresenta janelas de sacada na fachada principal, de pequenas 

dimensões, que rasgam a arquitrave do entablamento de remate 

do edifício e assentam as suas guardas de varões de ferro nas 

cornijas salientes das janelas do piso nobre que lhes servem de 

sacada. 

Nos dias de hoje o Palácio do Monteiro-Mor apresenta sete 

pisos, dos quais os dois últimos não são visíveis na fachada 

Fig. 3.5. - Pormenor do Cunhal 
do Palácio do Monteiro-Mor 

Fonte: fotografia da autora, 2015  
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principal, tendo sido construídos em corpos mais recuados e 

destinados a habitações de qualidade questionável. 

 

3.3. PLANTA DA PRIMEIRA VERSÃO PROPOSTA PELO 

CONDE DE TAROUCA  

 

No século XVIII, quando Fernão Teles da Silva, monteiro-mor do 

reino, decidiu fazer obras de remodelações  para modernizar o 

seu palácio em Lisboa, actualmente mais conhecido como 

Palácio Marim-Olhão (Santos Pacheco, Canevari, Messier e 

Carlos Mardel), procurou o parecer de vários arquitectos que na 

altura trabalhavam em Portugal, assim como a opinião do seu 

pai João Gomes da Silva, quarto conde de Tarouca, que na 

altura estava a residir em Viena devido ao seu posto 

diplomático. 

Na troca de correspondência entre pai e filho, João Gomes da 

Silva desenvolveu uma análise crítica ao trabalho proposto pelos 

arquitectos, contrapondo projectos baseados nos seus 

conhecimentos arquitectónicos adquiridos devido ao gosto pelo 

tema e às deslocações de carácter diplomático pela Europa. 

Nas suas cartas, o conde de Tarouca expôs "uma autêntica 

lição teórica sobre o modo de construir"53, explicando ao filho as 

qualidades, virtudes e falhas dos estilos e estéticas 

arquitectónicas italianas, francesas, inglesas, holandesas, 

alemãs e espanholas, em comparação com os costumes 

habitacionais e construtivos portugueses. Pretendia que o novo 

palácio beneficiasse dos conhecimentos e inovações 

estrangeiras, mas sem nunca perder o método português de 

construir. 

Através das detalhadas descrições espaciais presentes nestas 

cartas, que funcionam como uma memória descritiva dos 

desaparecidos desenhos que as acompanhavam, é assim 

                                                             
53 Maria João Pereira COUTINHO - op. cit., p. 102. 
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possível propor uma reconstituição do que teria sido o palácio 

idealizado pelo conde de Tarouca. 

Na primeira carta enviada ao filho, João Gomes da Silva 

descreve o modo como organiza o palácio, explicando quantas 

divisões pretende fazer e detalhando o seu posicionamento. 

Seguindo os ideais barrocos de simetria desenha no centro da 

sua planta do piso nobre, correspondendo em termos de 

fachada à secção central do edifício, um grande salão de 

entrada que funciona como eixo de distribuição das restantes 

divisões. A partir deste  salão desenvolve uma ala a poente, que 

estipula como sendo destinada à senhora da casa e filhas 

mulheres, e outra ala a nascente, reservada para o marido e 

filhos homens, correspondendo ambas às secções laterais da 

fachada. Estas duas alas ladeiam um grande pátio fechado a 

norte. 

Ao todo, o Conde de Tarouca afirma projecar na sua planta 

"vinte e cinco pessas no andar nobre, sem falar nas duas que 

servem só de conduzir  para escadas particulares"54. A 

quantidade de divisões e a maneira como se encontram 

organizadas em planta, distribuídas por duas alas, são opções 

construtivas introduzidas como uma inovação nos costumes de 

organização interior portugueses, pois o Conde de Tarouca 

expressa a sua dúvida de que os outros palácios urbanos de 

Lisboa tenham divisões com funções semelhantes55. Das vinte e 

cinco peças, catorze encontram-se posicionadas na ala poente e 

dez encontram-se posicionadas na ala nascente, sendo a 

restante divisão o salão de entrada que se encontra ao centro.  

Nas divisões junto à fachada principal, João Gomes da Silva 

projecta três enfilades paralelas, defendendo que, por estarem 

                                                             
54 João Vieira CALDAS; Maria João Pereira COUTINHO - op. cit., p. 

162. 

55 "Fiz vinte cinco pessas no andar nobre, sem falar nas duas que servem so 

de conduzir para escadas particulares, o que não sei se haverá em Lisboa 

em outras Cazas de Cavalheros.", in Idem, Ibidem. 
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as três seguidas, esta opção é outro elemento inovador 

introduzido na sua planta, pois afirma que nunca viu nada 

parecido em palácios portugueses, e é algo que em países 

estrangeiros se dá grande importância em termos de 

organização interior. Designa ainda o desenho da escadaria de 

acesso ao piso nobre como outra inovação, defendendo também 

nunca ter visto outra desenhada com a mesma estrutura. 

Acima do piso nobre projecta um piso em mezanino que 

apresenta frestas e se posiciona apenas sobre as divisões 

voltadas para o pátio interior e para a Travessa das Mercês – 

antiga Travessa do Jaques. Sobre as janelas do piso nobre, 

tanto na fachada principal como na fachada voltada para a Rua 

do Século –  antiga Rua Formosa –  não existem frestas devido 

à inexistência do piso em mezanino.  

João Gomes da Silva afirma que no desenho da sua planta, a 

fachada principal do palácio apresenta vinte e uma janelas, 

sendo maior que as fachadas planeadas por Canevari e 

Messier, com dezassete janelas, e menor que a fachada de 

Santos Pacheco com vinte e três. 

A sua justificação para as dimensões escolhidas relaciona-se 

com o facto de o Conde de Tarouca pretender abrir a nascente, 

ainda no próprio terreno, uma travessa de treze palmos de 

largura – 2,86 metros – para que algumas divisões pudessem 

receber luz natural. 

Em relação à decoração das fachadas, o Conde afirma que foi 

escolhida "com a moderação necessária, para enobrecer o 

Edifício"56. 

                                                             
56 João Vieira CALDAS; Maria João Pereira COUTINHO - op. cit., p. 161. 
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Na proposta de João Gomes da Silva, ao nível do piso térreo, o 

portal nobre é formado por três arcos, que depois de 

arcos, que depois de transpostos, atravessam-se mais três 

arcos e desemboca-se num átrio coberto de sessenta e um 

palmos em quadro – 13,42 metros quadrados – ao que o Conde 

atribui o nome de saguão. Este saguão encontra-se 

imediatamente sob o salão de entrada e tem dimensões 

suficientes para que coches  de seis cavalos consigam entrar, 

dar a volta e sair. É formado por doze arcos, os três já referidos 

que fazem a ligação com a passagem que acede ao portal 

nobre, e mais três em cada uma das restantes faces do saguão. 

Dos três arcos de entrada principal no saguão, o central dá 

passagem aos coches, enquanto que dos dois laterais nascem 

escadarias simétricas, que cercam este espaço e fazem a 

ligação com o piso nobre. Os três arcos imediatamente em 

frente destes, fazem a ligação com o pátio do palácio. Dos 

restantes seis arcos, posicionados nas paredes laterais do 

saguão, quatro encontram-se fechados, sendo apenas possível 

atravessá-los através de portas "para diversas serventias"57, e 

dois permitem a passagem dos coches para o pátio. 

O Conde de Tarouca afirma que, por necessidade, a forma do 

pátio é invulgar, aproximadamente em semioval, no entanto tem 

uma configuração grande e agradável, tendo espaço para 

acomodar várias carruagens. Este pátio faz ainda ligação com 

as oficinas, estrebarias e cocheiras, através de passagens 

semelhantes às do saguão. 

                                                             
57 Idem, ibidem, p. 162. 

Fig. 3.6. - Pormenor da 
Escadaria ao nível térreo do 
Palácio do Monteiro-Mor | Escala 
1:500 
Fonte: reconstituição da autora 
com base na bibliografia 
consultada, 2015 

 

Fig. 3.7. - Alçado Poente do 
Saguão de Entrada e Escadaria| 
Escala 1:500 
Fonte: reconstituição da autora 
com base na bibliografia 
consultada, 2015 

 

Fig. 3.8. - Alçado Norte do 
Saguão de Entrada e Escadaria| 
Escala 1:500 
Fonte: reconstituição da autora 
com base na bibliografia 
consultada, 2015 
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 O pátio é rematado por aquilo a que o Conde denomina como 

"alameda ou passeio"58 elevado de dezanove palmos de largura 

– 4,18 metros – sobre um corpo de terra, implantado ao nível 

dos quartos nobres. Aconselha o filho a não remover a terra e 

revesti-la de muro, com grades no topo, ou parapeito, incluindo 

ainda laranjeiras em vasos. 

No centro do muro, posicionada no enfiamento dos arcos de 

acesso ao saguão e do portal nobre, João Gomes da Silva 

defende que deve ser construída uma fonte ou uma "gruta de 

embrechados rústicos"59. Como o seu terreno não possui um 

poço, esta fonte ou gruta pode ser abastecida por uma mãe de 

água, posicionada atrás desta construção. 

A decoração das fachadas voltadas para o pátio, segundo o 

projecto do Conde é simples, sem pilares e sem janelas 

demasiado trabalhadas. O único elemento em que existem 

pilares é no corpo saliente da escadaria. 

Para realizar a recriação da planta do piso nobre foi necessário, 

em primeiro, lugar definir o desenho do seu contorno, seguindo 

como modelo as indicações  e as medidas escritas pelo conde e 

os traços da planta mais antiga disponível no Arquivo Municipal 

de Lisboa. 

A escadaria é desenhada com treze palmos de largura – 2,86 

metros – desenvolvendo-se em dois corpos simétricos em torno 

do saguão e do salão sobre ele, formando um C. Os degraus 

estão agrupados em conjuntos de seis entre cada patamar, 

tornando-a confortável e segura para percorrer. 

No piso nobre,  o salão posicionado sobre o saguão apresenta 

os mesmos sessenta e um palmos em quadro – 13,42 metros 

quadrados. Tem um pé direito superior relativamente ao resto 

das divisões do palácio pois inclui a altura reservada para o piso 

em mezanino e o Conde de Tarouca projecta-lhe uma cobertura 

                                                             
58 Idem, ibidem, p. 163. 

59 Idem, ibidem. 

Fig. 3.9. - Planta de Implantação da Primeira 
Versão | Escala 1:2000 
Fonte: reconstituição da autora com base na 
bibliografia consultada, 2015 
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em cúpula redonda. A porta de entrada para este salão, 

encontra-se localizada no centro da parede norte, ladeada por 

duas janelas, e existem ainda outras duas janelas para a 

escadaria, nas paredes laterais. João Gomes da Silva posiciona 

também duas portas na parede lateral esquerda que permitem o 

acesso à primeira sala da ala poente e outras duas portas, no 

mesmo alinhamento das primeiras, na parede lateral direita, que 

permitem o acesso à primeira sala da ala nascente. A estas 

duas primeiras salas o Conde dá o nome de primeira 

antecâmara e primeira guardaroupa respectivamente. 

Na parede em frente à entrada principal do salão, que se 

encontra voltada para a Calçada do Combro, existe uma porta 

central ladeada por duas janelas, e sobre estes três vãos 

existem óculos. A porta central acede à varanda que encima o 

portal nobre. Esta varanda tem cinquenta e nove palmos de 

comprimento – 12,98 metros – por dezasseis de largura – 3,52 

metros – e encontra-se reentrante no edifício, o que permite a 

existência uma porta directamente da primeira sala para a 

varanda do lado poente, e outra porta directamente da primeira 

sala para a varanda do lado nascente. Estas duas primeiras 

salas têm cinquenta e nove palmos – 12,98 metros – por 

quarenta e quatro palmos – 9,68 metros – e como João Gomes 

da Silva desenha na sua planta três grandes enfilades paralelas 

"no lado grande"60 destas divisões, assume-se que as paredes 

mais compridas são as que se encostam à sala. Duas das 

enfilades atravessam a sala, enquanto que a outra atravessa a 

varanda. 

Do lado poente, imediatamente a seguir à primeira sala, 

posiciona-se  outra que o Conde denomina como segunda 

antecâmara, com cinquenta e oito palmos –  12,76 metros –  por 

quarenta palmos e meio –  8,91 metros. João Gomes da Silva 

afirma ainda que esta segunda sala "communica com cinco 

                                                             
60 Idem, ibidem, p. 164. 
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cazas por três lados"61. Embora não especifique exactamente 

quais são as divisões, esta informação, numa parte mais 

avançada da descrição do Conde, ajuda a posicionar e distribuir 

algumas das divisões cuja posição é menos específica.  

A seguir à segunda sala localiza-se uma terceira, denominada 

pelo Conde como terceira antecâmara, com sessenta palmos –  

13,20 metros –  por quarenta palmos –  8,8 metros –  formada 

com os cantos redondos, mais estreita e comprida que a 

primeira, porque o Conde pretendia criar alguma variedade entre 

as divisões e também porque ao utilizar as paredes já 

construídas do "quarto baixo" –  piso inferior –  foi a solução que 

encontrou para manter esta sala com um desenho regular. 

Na sua descrição, o Conde de Tarouca afirma que o oratório é 

vizinho da segunda e terceira sala "pondo o no ângulo do 

edifício"62, com trinta e quatro palmos e meio –  7,59 metros –  

por dezanove palmos –  4,18 metros. Isto significa que esta 

divisão se encontra posicionada na esquina da Calçada do 

Combro com a Rua do Século –  antiga Rua Formosa. 

Com a descrição da posição da terceira sala e do oratório, é 

possível identificar três das cinco divisões com as quais a 

segunda sala comunica. Esta segunda sala comunica à direita 

com a primeira, e à esquerda, com o oratório e a terceira sala. 

João Gomes da Silva escolheu este posicionamento para o 

oratório para que seja possível ouvir  missa a partir de qualquer 

divisão importante do palácio. A dona da casa consegue ver o 

padre estando deitada na cama e o marido consegue ouvir a 

missa do seu lado do palácio quando as portas para a varanda 

estiverem abertas. 

Este oratório é dividido por dois arcos que o atravessam 

originando três corpos de configurações diferentes, sendo um 

deles circular. Em termos decorativos, o Conde aconselha o filho 

                                                             
61 Idem, ibidem, p. 165. 

62 Idem, ibidem. 
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a "fazer os enfeites de Architectura que permitir a bolsa, ou que 

inspirar a devoção"63 . 

Imediatamente a seguir à terceira sala, já voltada para a Rua do 

Século localiza-se a divisão que se destina ao quarto da 

senhora, denominada pelo Conde como câmara, com quarenta 

e um palmos –  9,02 metros –  por trinta e quatro palmos –  7,48 

metros. Nesta divisão, a cama da senhora posiciona-se no 

centro da parede de maiores dimensões, sendo possível, a partir 

desta, observar-se o oratório através do comprimento da terceira 

sala. 

O Conde refere que o quarto da senhora faz ligação com quatro 

divisões, estando para já apenas identificada a primeira, 

correspondente à terceira sala. 

A segunda divisão com a qual o quarto da senhora comunica é 

denominada pelo Conde como principal camarim e tem vinte e 

seis palmos –  5,72 metros –  por vinte e três palmos e meio –  

5,17 metros e localiza-se na esquina do palácio, formada pela 

Rua do Século  e pela Travessa das Mercês apresentando três 

janelas para a Travessa. Nessa travessa as janelas apresentam-

se mais juntas que as das outras fachadas para seguirem a 

"mesma proporção que as de hum corpo immediato, o qual 

corresponde / metido em esquadria / com outro corpo que vai 

sobre o jardim"64. Devido a esta configuração de vãos, o Conde 

de Tarouca sugere que esta divisão seja adornada com 

espelhos e esculturas. 

À direita desta divisão adornada de espelhos e esculturas, 

voltada para a Travessa das Mercês o Conde desenha outra 

divisão, que denomina como segundo camarim, com vinte e três 

palmos e meio em quadro –  5,17 metros quadrados. Posiciona 

no entanto, entre a divisão adornada de espelhos e esta, uma 

outra de dimensões mais pequenas, que denomina como 

                                                             
63 Idem, ibidem. 

64 Idem, ibidem, p. 165. 
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escaparate, para a senhora guardar brincos e se toucar com 

doze palmos –  3,3 metros –  por onze palmos –  2, 42 metros –  

e refere ainda que entre o quarto da senhora e o segundo 

camarim  existe ainda aquilo que denomina como "retrete assaz 

escondido"65. Pode assumir-se pela descrição da sua 

localização, que a terceira divisão que faz ligação com o quarto 

da senhora é este retrete, posicionado a sul da divisão para 

guardar brincos e se toucar e entre a divisão adornada com 

espelhos e esculturas e a divisão denominada pelo Conde como 

segundo camarim. 

O Conde de Tarouca continua a sua descrição, afirmando que 

desenha uma divisão, à qual dá o nome de casa de lavor, com 

trinta palmos e meio –  6,71 metros –  por vinte e sete palmos –  

5,94 metros – , não identificando exactamente a sua posição. No 

entanto, devido ao facto de o Conde especificar que o quarto da 

senhora faz ligação com quatro outras divisões, e apenas três 

foram até agora apontadas, pode-se assumir que a quarta 

divisão é esta casa de lavor, posicionada imediatamente à 

direita do quarto da senhora. 

Começa de seguida a explicar outras duas divisões, destinadas 

para as filhas já mulheres, uma com seis faces à qual dá o nome 

de casa sextavada e outra de configuração oval à qual dá o 

nome de casa ouvada e que, através das suas descrições, é 

possível perceber que se posicionam uma a seguir à outra, 

imediatamente à direita da divisão que o Conde denomina como 

segundo camarim. 

Destas duas divisões seguidas, a primeira, a casa sextavada, 

tem vinte e oito palmos e meio –  6,27 metros –  por dezassete 

palmos –  3,74 metros –,  apresentando um nicho "que vem a 

ser alcova"66 onde se pode colocar uma cama para uma pessoa. 

                                                             
65 Idem, ibidem, p. 166. 

66 Idem, ibidem. 
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A segunda, a casa ouvada, tem vinte e nove palmos –  6,38 

metros –  por dezassete palmos –  3,74 metros. Esta divisão que 

remata a ala poente é simétrica a outra na ala nascente, na 

parte do palácio reservada para o marido, ambas apresentam a 

cobertura em cúpula e estabelecem uma relação formal com as 

esquinas boleadas o corpo da escadaria. Ambas têm ligação 

directa à alameda ou passeio elevado que remata o pátio. 

O Conde de Tarouca descreve uma divisão para se comer em 

particular com a família, com vinte e seis palmos –  5,74 metros 

–  por dezasseis palmos e meio –  3,63 metros –  não 

identificando no entanto imediatamente a sua posição. 

A que descreve a seguir é uma divisão que denomina como  

casa para o aparador, com vinte e oito palmos –  6,16 metros –  

por dezoito palmos –  3,96 metros –  especificando que serve de 

apoio sempre que se comer em público nas salas voltadas para 

a fachada principal, portanto tem de estar posicionada nas suas 

proximidades. Afirma ainda que junto à entrada desta divisão 

desemboca a escada particular que vem do "quarto baixo" – 

piso inferior – e que, por cima desta, com a mesma 

configuração, desenvolve-se outra que faz a ligação com o piso 

em mezanino e pela qual se começa a subir junto da entrada da 

sala para se comer em particular com a família.  

Desenha também outra divisão à qual se refere como a "caza 

para que nella assista a Donna"67 com vinte e sete palmos –  

5,94 metros –  por dezoito palmos –  3,96 metros –  e segundo o 

Conde permite que se veja quem entra pelo salão e primeira 

sala da ala poente, e ainda quem sobe pela escada particular, 

vindo do "quarto baixo". 

Pelas descrições da divisão para se comer em particular com a 

família, da que denomina como  casa para o aparador e da que 

se refere como casa para a Donna é possível deduzir o seu 

posicionamento na planta concebida pelo Conde. A divisão para 

                                                             
67 Idem, ibidem. 
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se comer em particular encontra-se junto à divisão para o 

aparador, encostada à fachada poente do pátio do palácio. A 

divisão para o aparador encontra-se entre a divisão para se 

comer em particular e a segunda sala. E, por último, a divisão 

destinada para a Donna está colocada à direita da divisão para 

o aparador e a norte da segunda sala, com vista para a 

escadaria e, através desta, para o salão, de modo a poder 

controlar que entra e sai. 

Nesta fase da descrição do projecto do Conde de Tarouca, é já 

possível identificar todas as cinco divisões que comunicam com 

a segunda sala. Três já tinham sido anteriormente apontadas 

como sendo a primeira sala, à direita, e a terceira sala e o 

oratório à esquerda. Esta segunda sala comunica também a 

norte com a divisão para o aparador e ainda com uma das 

divisões que o Conde denomina como casa de passagem e que 

não faz parte da contagem das vinte e cinco enumeradas.    

Pode assumir-se que esta divisão de passagem é a quinta 

divisão ligada à segunda antecâmara, pois, em primeiro lugar, o 

Conde de Tarouca já identificou todas as treze peças que 

pertencem ao lado da senhora, tendo deixado lacunas na planta; 

em segundo lugar, não refere dimensões nem posicionamento 

para esta divisão de passagem, podendo admitir-se que ocupa 

uma dessas lacunas; em terceiro lugar define especificamente 

que a segunda sala comunica com cinco divisões. 

Na descrição da sua planta, João Gomes da Silva deixa ainda 

outro espaço em branco, à direita da divisão que denomina 

como casa de lavor e a norte da divisão para se comer em 

particular. Este espaço em branco pode, eventualmente, ser 

considerado como outra sala de passagem. 

Na ala nascente do palácio, reservada para o dono da casa, o 

Conde de Tarouca posiciona a primeira sala, à qual dá o nome 

de primeira guardaroupa, imediatamente à direita do salão, com 

as mesmas dimensões que a primeira ante-câmara da ala 

poente, cinquenta e nove palmos –  12,98 metros –  por 
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quarenta e quatro palmos –  9,68 metros –  e posiciona a 

segunda sala, denominada como segunda guardaroupa, 

imediatamente à direita da primeira, com cinquenta e nove 

palmos –  12,98 metros –  por quarenta palmos e meio –  8,91 

metros. 

Para rematar a esquina nascente do palácio, desenha uma 

divisão que denomina como gabinete de conversação, 

influenciado pelos costumes franceses, com quarenta palmos e 

meio –  8,91 metros –  por vinte e nove palmos –  6,38 metros –, 

sugerindo que possa eventualmente vir a ser o quarto de dormir 

do monteiro-mor68. Defende ainda que este gabinete é 

iluminado, mesmo que lhe falte alguma luz "da parte da igreja do 

Loreto"69, isto é, do lado nascente. 

A divisão que desenha a seguir encontra-se a norte da divisão 

denominada como gabinete de conversação, com as janelas 

voltadas a nascente, e designa-a como galeria, destinada a ser 

uma biblioteca. Tem oitenta e dois palmos e meio –  18,12 

metros –  por vinte e sete palmos –  5,94 metros. 

No fim desta galeria coloca uma divisão, à qual dá o nome de 

gabinete para escrever, com vinte e quatro palmos –  5,28 

metros por dezanove palmos –  4,18 metros –  com uma escada 

que liga ao jardim. 

O Conde de Tarouca descreve, em seguida, as divisões 

designadas como casa sextavada e casa ouvada, posicionadas 

de forma simétrica com as que existem do lado da senhora e 

também com as mesmas dimensões. 

A divisão sextavada serve para o marido se vestir e no lugar do 

nicho que existe na divisão sextavada do lado da senhora, 

encontra-se uma chaminé. Esta divisão posiciona-se 

imediatamente à esquerda do gabinete de escrever. 

                                                             
68 Idem, ibidem, p. 167. 

69 Idem, ibidem. 
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A divisão ouvada, com o seu telhado em cúpula, serve para o 

marido guardar armas, "circunstancia necessária para hum 

Monteiro Mor"70.  

João Gomes da Silva coloca a norte da primeira sala da ala 

nascente, fazendo simetria com a divisão destinada para a 

Donna, uma divisão estreita que pode levar um "bilhard", e que 

faz a ligação entre a primeira sala e a galeria, se a segunda sala 

estiver fechada. 

Entre esta divisão para o bilhard e a galeria posiciona-se outra, 

cujas dimensões o Conde não especifica, indicando apenas que 

serve para permitir "várias entradas"71, que nela existe uma 

escada de cinco palmos –  1,1 metros –  que vem do "quarto 

baixo" e que por cima desta, encontra-se outra que sobe para o 

piso em mezanino. 

Pode considerar-se que esta divisão do lado do marido e a que 

se encontra do lado da senhora, que faz ligação com a segunda 

sala, são as duas divisões de passagem inicialmente apontadas 

pelo Conde. Esta opção pode ser considerada, devido ao 

posicionamento das divisões na planta e devido a terem as duas 

escadas de serviço, reforçando o desejo do Conde de criar uma 

organização interior o mais simétrica e estruturada possível. 

Tendo em conta esta consideração, a divisão que sobra na ala 

poente, à direita da divisão denominada como casa de lavor e a 

norte da divisão para comer em particular, não se encontra 

presente na contagem inicial de vinte e cinco peças mais duas 

de passagem. Esta divisão pode tanto ter também a função de 

passagem, como servir para outro uso de menor importância, 

não especificado pelo Conde. 

João Gomes da Silva desenha um quarto para os filhos "que 

não morarem no quarto de baixo"72 com vinte e sete palmos –  

5,94 metros –  por dezasseis palmos e três quartos –  3,685 

                                                             
70 Idem, ibidem. 

71 Idem, ibidem. 

72 Idem, ibidem. 
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metros –,  e ao lado acrescenta um gabinete, também para os 

filhos, com dezasseis palmos e três quartos –  3,685 metros –  

por quinze palmos e meio –  3,41 metros. Não especifica a 

posição de nenhuma destas duas divisões, no entanto 

anteriormente foi referido que a galeria apenas tem janelas para 

o lado nascente, ou seja, para a ruela aberta na propriedade, 

faltando referir as divisões que se encontram voltadas para o 

pátio. Pode assim supor-se que o quarto para os filhos e o 

gabinete se encontram à esquerda da galeria e a norte da casa 

de passagem.  

Ao posicionar o quarto para os filhos e respectivo gabinete é 

possível verificar a existência de outro espaço lacunar que faz 

simetria aproximada com a outra divisão, de uso não 

identificado, situada na ala poente. Esta divisão, tal como a da 

ala poente, tanto pode ter função de passagem, como qualquer 

outro uso de menor importância não especificado. Estas duas 

divisões correspondem a duas peças extra que não constam da 

contagem inicial do Conde de vinte e cinco peças mais duas de 

passagem. 

O Conde de Tarouca propõe que sobre todas as divisões 

voltadas para a Travessa das Mercês e voltadas para o pátio, 

com excepção da primeira sala do lado poente e da primeira do 

lado nascente, exista um piso em mezanino para os 

empregados do palácio. Este espaço encontra-se organizado de 

acordo com a distribuição do piso nobre, com a ala reservada 

para as mulheres a poente e a ala reservada para os homens a 

nascente, apresentando vãos simples, a que ele chama frestas, 

posicionados sobre o alinhamento das restantes janelas. 

Apesar de não ter a certeza das exactas dimensões do terreno, 

o Conde sugere ainda que na ala nascente do palácio, onde já 

anteriormente tinha referido que se deveria abrir uma Travessa 

para ligar a Calçada do Combro à Travessa das Mercês, se 

deve criar um pequeno jardim "que por ser dentro da cidade não 
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he desprezável"73. Acrescenta-lhe ainda, no canto, umas 

escadas que fazem a ligação entre o gabinete de escrever, 

situado no piso nobre, e o nível da rua com quatro palmos e 

meio –  9,9 metros –  e afirma que o filho deve fazer o número 

de degraus que considerar necessário para vencer esta altura. 

João Gomes da Silva, no seu projecto para o palácio do filho, 

afirma desenhar vinte e cinco peças mais duas de passagem, 

descrevendo o seu posicionamento com mais ou menos 

precisão. Isto significa que para algumas divisões é apenas 

possível deduzir a sua posição utilizando os espaços em branco 

da planta reconstituída e a descrição mais detalhada de outras 

divisões. Mesmo assim, após a reconstituição da planta do piso 

nobre, é possível verificar a existência de duas divisões não 

descritas pelo Conde e que também não constam na sua 

contagem inicial de vinte e cinco mais duas de passagem. 

Na sua planta, o Conde de Tarouca descreve a ala poente, a 

parte da senhora, indicando entre as várias divisões, o seu 

quarto de dormir. No entanto, quando descreve a ala nascente, 

a parte do marido, faz apenas referência vaga de que a divisão 

que denomina como gabinete de conversação seja "talvez 

camara"74, sem nunca chegar a confirmar essa sugestão. 

Ficam, assim, levantadas duas questões não resolvidas: a 

primeira relativa à existência de duas divisões não referidas pelo 

Conde e que, curiosamente, se encontram posicionadas de 

forma aproximadamente simétrica na planta; a segunda questão 

refere-se à localização exacta do quarto de dormir do marido, se 

estaria destinado a ocupar a divisão denominada como gabinete 

de conversação ou se poderia, eventualmente, apesar das 

dimensões mais reduzidas, ocupar a divisão não identificada da 

ala nascente.   

                                                             
73 Idem, ibidem, p. 168. 

74 Idem, ibidem, p. 167. 
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Fig. 3.10. - Planta do Piso Nobre  Primeira Versão | Escala 1:400 
Fonte: reconstituição da autora com base na bibliografia consultada, 2015 
 

1. Salão 12. Casa Ouvada 22. Galeria 
2. Primeira Antecâmara 13. Casa de Lavor 23. Gabinete de Escrever 
3. Segunda Antecâmara  14. Casa de Comer em Particular 24. Casa Sextavada 
4. Oratório 15. Casa do Aparador 25. Casa Ouvada 
5. Terceira Antecâmara 16. Casa da Donna 26. Casa do Bilhard 
6. Câmara 17. Casa de Passagem 27. Casa de Passagem 
7. Principal Camarim 18. Casa de passagem / Divisão Indefinida 28. Gabinete para os Filhos 
8. Escaparate 19. Primeira Guardaroupa 29. Quarto para os Filhos 
9. Retrete 20. Segunda Guardaroupa 30. Casa de passagem / Divisão Indefinida 
10. Segundo Camarim 21. Gabinete de Conversação 31. Pátio 
11. Casa Sextavada   
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3.4. PLANTA DA SEGUNDA VERSÃO PROPOSTA PELO 

CONDE DE TAROUCA  

 

Fernão Teles da Silva, depois de receber as cartas do pai 

anexas às quais iriam os desenhos para construir o seu novo 

palácio, solicita-lhe que faça uma nova proposta para um 

edifício, de dimensões mais pequenas, porque a primeira seria 

demasiado dispendiosa de realizar. 

O Conde de Tarouca envia assim um conjunto de anotações e 

correcções relativos à primeira planta, afirmando que, apesar de 

o palácio perder uma certa grandiosidade com a diminuição do 

pátio e a supressão de algumas divisões, não perde no entanto 

a sua imponência e acaba por ser vantajosa a poupança que se 

consegue no orçamento.  

Na primeira anotação, aconselha o filho a abrir a janela falsa 

que se encontra voltada para a Rua do Século e a corrigir as 

janelas do quarto baixo, de modo que se encaixem no 

alinhamento das janelas do piso nobre ou quarto alto. 

Em segundo lugar, João Gomes da Silva enumera algumas das 

divisões do piso nobre, que vão ser alvo de alterações e vão 

influenciar as estruturas do piso inferior, como é o caso do 

oratório, da divisão para a senhora guardar brincos e se toucar – 

à qual o Conde dá o nome de escaparate – da divisão 

denominada como retrete e do segundo camarim. 

Afirma que a divisão que fica no quarto baixo, posicionada sob o 

oratório inicial, deve passar a ter a cobertura em abóboda, 

fortificada com um "arco embebido nella que nasce entre as 

duas janelas da Calçada do Combro"75. 

 Alega também que, para ser possível sustentar a mudança do 

segundo camarim e da divisão denominada como retrete, é 

também necessário acrescentar um arco no piso inferior, no 

                                                             
75 Idem, ibidem, p. 180. 
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tabuleiro da nova escada que o Conde desenha para fazer a 

ligação entre esse piso e a cozinha. 

Na nova planta pensada pelo Conde de Tarouca, a divisão 

destinada para a Donna posiciona-se agora imediatamente à 

esquerda do salão, permitindo que se atravesse por ela, para 

aceder do salão à primeira sala da ala poente. No entanto, o 

Conde é da opinião que se deve continuar a passar 

directamente do salão para a primeira sala, sem se atravessar a 

divisão destinada à  Donna. Esta divisão perde meio palmo –  11 

centímetros –   de comprimento, passando a ter vinte seis 

palmos e meio –  5,83 metros –  por dezoito palmos –  3,96 

metros –  e, segundo o Conde, apesar de se tornar mais 

pequena, fica a ganhar com a sua nova posição na planta. 

O desenho da fachada, que antes apresentava vinte e uma 

janelas, passa agora a ter apenas dezassete, como constava 

nos projectos de Canevari e de Messier. 

A travessa, desenhada a nascente do palácio, que estava 

inicialmente planeada para ter treze palmos –  2,86 metros –,  

passa a apresentar dez palmos e meio –  2,31 metros. O Conde 

de Tarouca não considera esta mudança prejudicial pois a 

inclinação da rua é tão acentuada que nunca poderiam 

atravessar coches por aí, independentemente das dimensões 

que apresentasse. 

O Conde defende que o filho deve reformular o cunhal alto que 

Messier planeiaria construir "no angulo principal da Calçada do 

Combro"76, de modo a adquirir a forma de pilastra e ficar 

semelhante aos restantes existentes na fachada. 

Refere ainda que as janelas "junto do tido cunhal"77 devem 

antes ser de sacada e não de peito, com grades em pedra ou 

em ferro, visto estarem posicionadas no canto da construção e 

serem diferentes das restantes janelas da fachada. 

                                                             
76 Idem, ibidem, p. 181. 

77 Idem, ibidem. 
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Relativamente ao número de peças, João Gomes da Silva 

afirma que as vinte e cinco inicialmente planeadas passam a ser 

vinte e seis peças, pois às treze divisões que são destinadas à 

ala poente acrescenta mais uma. 

O pátio perde sessenta e dois palmos –  13,64 metros –  

passando apenas a apresentar cento e noventa e seis palmos –  

42,24 metros – de comprimento, ficando com doze mil palmos 

quadrados – 2640 metros quadrados. No entanto, segundo o 

Conde, estas dimensões não seriam inferiores às dimensões do 

pátio do Palácio Real. 

O passeio que remata o pátio, entre as divisões ouvadas da ala 

poente e da ala nascente, também se torna mais curto, devido à 

diminuição do pátio, mantendo no entanto a sua largura inicial 

de dezanove palmos –  4,18 metros. 

Face ao pedido do filho para que João Gomes da Silva desenhe 

uma escadaria mais larga, o Conde argumenta que, com o 

encolher do pátio, esse pedido não é realizável sem alterar a 

forma da própria escadaria, do saguão e do salão. O que 

desaconselha vivamente pois defende que se perderia uma 

"figura que he totalmente nova"78, nunca antes vista em 

nenhuma planta.  

Acrescenta ainda que devem ser raras em Lisboa escadarias 

que apresentem uma largura superior, apontando que nem 

Messier nem Santos Pacheco desenharam escadarias de 

dimensões superiores. 

Ainda relativamente à escadaria, o Conde de Tarouca esclarece 

a razão de ter optado por lances de seis degraus e não de 

degraus impares, alegando que os lances de degaus impares 

têm origem na superstição que obriga a começar-se a subir uma 

escadaria com o pé direito e entrar no patamar também com o 

pé direito. No entanto, segundo o Conde, "os modernos não 

                                                             
78 Idem, ibidem, p. 182. 

Fig. 3.11. - Planta de Implantação da 
Segunda Versão | Escala 1:2000 
Fonte: reconstituição da autora com base na 
bibliografia consultada, 2015 
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fizerão cazo dessa ridicula, e antiquissima superstição"79, 

passando assim a construir-se os lances das escadarias de 

acordo com o que era mais adequado à altura que era 

necessária vencer.  

No salão, João Gomes da Silva afirma que se o filho pretender 

fazer uma cúpula de chumbo, deve ser coberta com pouca 

quantidade de chumbo, de modo que seja possível subir por 

cima do tecto da sala para admirar a vista. 

Para aceder a esta lanterna seria necessário construir escadas 

de pedra de quatro palmos –  88 centímetros –  escondidas 

entre a grossura das paredes do salão e das primeiras salas de 

ambas as alas. Estas escadas poderiam conduzir também a 

quartos posicionados no piso em mezanino para filhas ou filhos. 

O Conde de Tarouca, no desenho da nova planta reduzida, 

elimina a primeira sala da ala poente assim como a da ala 

nascente, fazendo que as segundas salas das duas alas 

ocupem respectivamente os seus lugares. Estas duas divisões 

passam a ter setenta e três palmos –  16,06 metros –  por 

quarenta e quatro palmos –  9,68 metros. 

A terceira sala da ala poente passa, assim, a ser a segunda 

sala, não sofrendo quaisquer alterações, a não ser a abertura de 

duas portas no topo voltado para a Calçada do Combro, em vez 

de uma para comunicar com a divisão em que inicialmente se 

situava o oratório. 

O novo oratório passa agora a estar posicionado onde na planta 

inicial se situava a divisão para se  comer em particular e, 

segundo o Conde, se o altar for colocado no centro da divisão, 

quem estiver deitado na cama existente no quarto da senhora 

consegue ouvir a missa. O Conde descreve ainda que o novo 

oratório é de pequenas dimensões, no entanto as criadas terão 

no piso em mezanino uma tribuna para também poderem 

assistir à missa. 

                                                             
79 Idem, ibidem. 



03 | CASO DE ESTUDO - PALÁCIO DO MONTEIRO-MOR 
 

82 
 

Sobre o oratório desenha ainda uma cúpula para ter acesso a 

luz directa, indicando que perto da porta de entrada desta 

divisão existe uma janela para o pátio, que serve de fonte de 

iluminação indirecta.  

No sítio onde inicialmente se posicionava o oratório, o Conde de 

Tarouca desenha dois gabinetes que são acedidos pelas duas 

portas abertas na terceira sala, que passou a ser segunda. Um 

dos gabinetes apresenta configuração redonda com dezoito 

palmos –  3,96 metros –  de diâmetro e está situado na esquina 

do edifício. O outro gabinete tem configuração "outavada", com 

vinte e dois palmos –  4,84 metros –  por quinze palmos e meio 

–  3,41 metros –  e, segundo o Conde, vem substituir a divisão 

denominada como escaparate, que foi abolida, servindo para 

guardar brincos ou porcelanas de elevado valor. 

João Gomes da Silva retira um palmo –  22 centímetros –  à 

largura do quarto de dormir da senhora, passando este a ter 

quarenta palmos –  8,8 metros –  por trinta e quatro palmos –  

7,48 metros – pois já não é necessário que tenha ligação directa 

com a divisão que o Conde identifica como retrete. Abre também 

uma porta que vai dar a uma nova tribuna para se ouvir a missa 

a partir da cama. 

A nova divisão denominada como retrete, como foi abolido o 

escaparate, adquire dimensões maiores, passando a caber 

"nelle alguns cofres"80, e apresenta também duas entradas. 

A divisão adornada de espelhos e esculturas – principal 

camarim – não sofre alterações nas suas medidas, apenas se 

coloca a porta que acede ao quarto da senhora no centro da 

parede e substitui-se o grande armário para os vestidos por um 

armário comum. 

No segundo camarim, o Conde de Tarouca afirma que retira 

uma quantidade de largura considerável, sem no entanto 

especificar as medidas. Esta redução da largura serviu para 

                                                             
80 Idem, ibidem, p. 184. 
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formar aquilo a que chama casinha das arcas, que segundo o 

Conde é na realidade um corredor. 

Devido às descrições da primeira planta, é possível saber onde 

se situam o segundo camarim e, por consequência, a divisão 

das arcas, no entanto, como o Conde de Tarouca não especifica 

as dimensões a retirar ao segundo camarim, apenas se fica com 

uma ideia vaga da forma destas duas divisões. Assim, para o 

segundo camarim não ficar com dimensões demasiado 

reduzidas e visto o Conde informar que a divisão a que chama 

casinha das arcas é na realidade um corredor, foi retirada 

largura ao segundo camarim de modo a que ficasse com três 

metros e a divisão das arcas com um metro e meio de largura. 

Na divisão denominada como casa de lavor as alterações 

efectuadas consistem em acrescentar-lhe meio palmo –  11 

centímetros –  e abrir uma tribuna para se ouvir a missa a partir 

da cama da senhora, com a qual comunica através da nova 

porta aberta no respectivo quarto. Esta divisão passa assim a ter 

trinta e sete palmos e meio –  6,71 metros –  por vinte sete 

palmos e meio –  6,05 metros. 

Como o novo oratório ocupou o espaço da antiga divisão para 

se comer em particular, a nova casa de jantar passa agora a 

estar situada  entre a divisão destinada à Donna e a casa do 

aparador, com dezoito palmos em quadro –  3,96 metros 

quadrados. 

A divisão do aparador desloca-se, assim, para a esquerda, para 

permitir que a pequena casa de janar se situe entre ela e a 

divisão destinada à Donna. Foram-lhe retirados quatro palmos –  

88 centímetros –  de comprimento, de modo que esta divisão 

passe a ter vinte e quatro palmos –  5,28 metros –  por dezoito 

palmos –  3,96 metros. 

A escada privada que faz a ligação entre o "piso baixo" e o piso 

em mezanino também é redesenhada, adquirindo agora uma 

configuração circular que, segundo o Conde, é mais cómoda. 

Para reconstituir a nova escada em caracol, visto o Conde não 
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especificar dimensões, foi utilizada a mesma medida da largura 

da escada da primeira versão de planta para o piso nobre, cuja 

largura era de seis palmos – 1,32 metros. 

O Conde de Tarouca explica ainda que, quando se fecha a porta 

que se encontra na divisão do aparador, junto desta escada, 

toda a parte ala poente reservada para a senhora fica fechada, 

estando "debaixo de chave a subida das criadas e o uso do 

oratório"81. 

Na ala masculina, a nascente, ao abolir-se a primeira sala, a 

segunda passa a ser designada como primeira e é redesenhada 

com setenta e três palmos –  16,06 metros –  por quarenta e 

quatro palmos –  9,68 metros. 

A divisão do bilhard diminui doze palmos e meio –  2,75 metros 

–  no seu comprimento e desloca-se para a direita, para se 

poder criar uma divisão semelhante à destinada à Donna, de 

modo que também seja possível atravessá-la para aceder do 

salão à primeira sala. 

João Gomes da Silva termina a sua carta com anotações de 

alterações, afirmando que apesar de inicialmente ter pensado 

que construir o palácio exactamente simétrico, com a ala 

nascente também de configuração obtusa, seria excessivo e 

com dimensões demasiado grandes, defende agora que lhe 

ocorreu um modo de organizar o edifício de maneira a que o 

palácio adquira uma "figura totalmente nova, e agradável"82. O 

único obstáculo é o facto de o terreno do filho não ser suficiente 

e  de os proprietários de umas casas pequenas ao lado do 

terreno não as quererem vender. 

O Conde sugere assim que, se for para seguir em frente com 

esta nova ideia, deve negociar-se a troca dessas casas 

pequenas por outras que pertencem ao filho. 

                                                             
81 Idem, ibidem. 

82 Idem, ibidem, p. 185. 
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Para a reconstituição da segunda planta, as divisões que não 

são mencionadas pelo Conde de Tarouca na última carta 

mantêm as dimensões e posicionamentos estabelecidos para a 

reconstituição da primeira versão de planta para o piso nobre.                      

     

               

 

            

 

 

 

 

 

1. Salão 12. Casa Ouvada 23. Gabinete de Escrever 
2. Primeira Antecâmara 13. Casa de Lavor 24. Casa Sextavada 
3. Gabinete  14. Oratório 25. Casa Ouvada 
4. Gabinete 15. Casa do Aparador 26. Casa semelhante à da Donna 
5. Segunda Antecâmara 16. Casa de Comer em Particular 27. Casa do Bilhard 
6. Câmara 17. Casa da Donna 28. Casa de Passagem 
7. Principal Camarim 18. Casa de passagem  29. Gabinete para os Filhos 
8. Retrete 19. Casa de passagem / Divisão Indefinida 30. Quarto para os Filhos 
9. Casa das Arcas 20. Primeira Guardaroupa 31. Casa de passagem / Divisão Indefinida 
10. Segundo Camarim 21. Gabinete de Conversação 32.Pátio 
11. Casa Sextavada 22. Galeria  
   
 

Fig. 3.12. - Planta do Piso Nobre da Segunda Versão | Escala 1:400 
Fonte: reconstituição da autora com base na bibliografia consultada, 2015 
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3.5. PLANTA DA REALIDADE EDIFICADA SEM AS 

ALTERAÇÕES EFECTUADAS NOS SÉCULOS XIX E XX 

 

Como a construção deste palácio nunca chegou a ser 

completamente concluída, apresentando uma materialização 

incompleta e, ao longo do tempo, foi sendo alvo de obras e de 

remodelações, a sua estruturação exterior e interna encontra-se 

actualmente muito diferente do que foi originalmente planeado.   

O acesso principal ao Palácio do Monteiro-Mor faz-se através do 

portal nobre, posicionado no centro da secção da fachada, 

localizada mais à direita. 

Ao atravessar este portal e a passagem que o precede 

desemboca-se num pátio de configuração quadrada que, no 

projecto original, seria o saguão de acesso ao piso nobre. Do 

lado oposto à entrada posiciona-se a passagem para o jardim 

aproximadamente semioval. 

A escadaria encontra-se posicionada do lado esquerdo do pátio, 

atrás de um arco abatido, suportado por duas estípites. Por cima 

desta escadaria e perpendicular ao arco que a antecede, existe 

outra estípite, de configuração mais esbelta, que suporta um 

meio arco, cuja estrutura incompleta seria o suporte de uma 

cobertura que não chegou a ser materializada. 

A escadaria inicia-se num patamar coberto, ao qual se acede 

por três degraus. Desenvolve-se depois em quatro lances 

consecutivos, apresentando três patamares intermédios. 

Toda a escadaria é percorrida por uma balaustrada em cantaria, 

no entanto os três primeiros lances são feitos em pedra e o 

último é feito em madeira. 

O primeiro lance de escada desemboca no primeiro patamar 

intermédio, de onde partem dois lances em direcções opostas. 

O lance posicionado à esquerda conduz ao terceiro piso da 

fachada. O lance posicionado à direita apresenta-se dividido em 

dois patamares e está encastrado na parede da fachada que dá 

para o pátio semioval, conduzindo ao quarto piso – piso nobre. 
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O núcleo da escadaria apresenta uma bomba de configuração 

quadrangular, definida nos vértices por pilares, e a sua 

cobertura é feita em abóboda de arestas. 

Os patamares apresentam portas com molduras em cantaria, 

encimadas por óculos e decorações vegetalistas. 

Após atravessar a passagem que faz a ligação entre o pátio 

quadrangular de entrada e o pátio semioval, nasce uma outra 

escadaria posicionada imediatamente à direita, que também 

conduz directamente ao piso nobre.   

Existe outra escada, esta em caracol, posicionada no 

alinhamento da escadaria de entrada, que faz a ligação entre o 

segundo piso e os restantes pisos superiores. No entanto, 

actualmente esta escada encontra-se encerrada entre o 

segundo, terceiro e quarto piso, fazendo apenas ligação entre os 

restantes pisos superiores. 

O piso térreo apresenta-se semienterrado, albergando pequenos 

estabelecimentos comerciais e espaços de arrumos. As paredes 

têm grandes espessuras e os tectos configuram-se em 

abóbodas de tijolo. 

O segundo piso em sobreloja apresenta tectos em caixotões de 

estuque, onde ainda é possível observar frisos e molduras do 

século XVIII. 

Devido à inclinação do terreno em que o palácio se encontra 

inserido, a cozinha apresenta-se posicionada ao nível do piso da 

sobreloja, tendo no entanto acesso directo para a rua do lado da 

Travessa das Mercês.  

É no terceiro piso que se encontra actualmente instalada a 

empresa de leilões do Correio Velho. 

O quarto piso, onde no projecto inicial estaria posicionado o piso 

nobre, apresenta-se nos dias de hoje desocupado, 

compartimentado e parcialmente destruído. Foi neste piso que 

esteve instalado o jornal "A Revolução de Setembro", uma 

conservatória do registo civil, a Confederação Geral do 

Trabalho, as Juventudes Monárquicas e o Sindicato do Pessoal 
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da Companhia Carris de Ferro, fazendo com que as grandes 

salas nobres que se posicionavam voltadas para a Calçada do 

Combro fossem convertidas em gabinetes,  e as salas voltadas 

para a Rua do Século fossem convertidas num pequeno salão 

de festas. As divisões voltadas para a Travessa das Mercês 

foram transformadas em pequenas habitações de rendimento. 

No entanto, apesar desta compartimentação e degradação dos 

espaços, ainda é, em parte, perceptível a escala das antigas 

salas nobres, principalmente no desenho em planta, através da 

diferença entre as espessuras das várias paredes.  

É igualmente possível identificar o espaço onde estaria 

posicionado o antigo oratório. Este oratório apresenta o tecto em 

abóbada de estuque moldado e pintado a fresco, cantarias em 

mármores policromos esculpidos, e a cabeceira do altar 

implantada entre colunas coríntias. 

Os restantes três pisos superiores foram desenhados para 

acomodar habitações de rendimento, encontrando-se 

actualmente também desocupados e em mau estado de 

conservação. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.13. - Planta do Quarto Piso do 
Palácio do Monteiro-Mor | Escala 
1:1000 
Fonte: redesenho da autora com 
base na bibliografia consultada, 
2015 
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O Palácio do Monteiro-Mor, tal como foi pensado pelo Conde de 

Tarouca, insere-se dentro da ideologia de palácio urbano 

barroco, partilhando semelhanças construtivas e estéticas com 

os palácios europeus edificados dentro do mesmo estilo. Este 

estilo, no entanto, apesar de ter tido origem em premissas 

comuns italianas, foi-se adaptando à realidade, gosto e cultura 

de cada país permitindo identificar, para além das evidentes 

semelhanças, algumas diferenças entre os palácios das várias 

cidades. 

João Gomes da Silva, por ter tido vários postos diplomáticos na 

Europa, teve oportunidades de viajar e de fazer contactos 

mesmo com arquitectos de nomeada, tendo aprofundado o 

gosto pela arquitectura que já possuía e adquirido um vasto 

conhecimento da disciplina. Na altura em que “projecta” o 

palácio ideal para o seu filho encontrava-se a residir na cidade 

de Viena. Estes factores tornam o Palácio do Monteiro-Mor um 

exemplo invulgar de palácio barroco de Lisboa pois, nas suas 

opções construtivas, espaciais e estéticas, é possível verificar 

influências provenientes do barroco de Viena.       

Em termos de implantação, João Gomes da Silva está 

condicionado pelas construções pré-existentes, submetendo-se 

ao desenho do quarteirão e à inclinação do terreno. Esta 

inclinação, de nascente para poente e de norte para sul, é 

acentuada e encontra-se claramente expressa nos vãos ao nível 

do piso térreo e no menor número de pisos no tardoz do edifício. 

Neste aspecto, o Palácio do Monteiro-Mor difere dos palácios 

barrocos de Viena e assemelha-se aos restantes palácios 

barrocos de Lisboa pois nos de Lisboa é também possível 

verificar a influência da irregularidade do terreno de implantação, 

quer em termos de materialização de vãos ao nível do piso 

térreo, como é o caso do Palácio Lavradio, do Palácio Ludovice 

e do Palácio Barbacena, quer devido à existência de pisos de 
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um lado enterrados e do outro à superfície, como é o caso do 

Palácio do Patriarcado.     

Com o objectivo de destacar este palácio da envolvente, e visto 

as pré-existências fazerem já dois gavetos no lado poente, o 

Conde projecta do lado nascente uma travessa para garantir a 

entrada de luz nas divisões aí posicionadas. Este desejo de 

diferenciar os palácios urbanos dos edifícios circundantes é 

comum a todos os palácios, quer tenham sido construídos em 

Lisboa, quer em Viena. No entanto, devido ao desenho apertado 

da malha urbana no centro das cidades, a maioria destes 

edifícios encontra-se inserida em frentes de rua, fazendo-se o 

seu destaque e monumentalização através da dimensão e dos 

detalhes construtivos e decorativos e não no facto de não ter 

edifícios adjacentes. 

Tanto os palácios barrocos de Lisboa, como os palácios 

barrocos de Viena apresentam plantas tendencialmente 

quadradas, rectangulares ou em quadriláteros irregulares. 

Alguns palácios de Lisboa apresentam ainda pátios interiores, 

essencialmente destinados a iluminação, sem que nenhum 

tenha uma posição estrutural significativa. Em contrapartida, 

todos os palácios de Viena exibem grandes pátios regulares, 

alinhados de acordo com o eixo de simetria que organiza as 

fachadas, com as divisões interiores distribuídas à sua volta. 

A planta do Palácio do Monteiro-Mor apesar de ter uma forma 

invulgar, aproximadamente um pentágono irregular, tem uma 

organização semelhante à das plantas dos palácios de Viena, 

pois também é vazada por um pátio posicionado de acordo com 

o eixo de simetria que estrutura a fachada principal e em torno 

do qual se distribuem as divisões interiores, precedido de um 

largo átrio coberto. 

Relativamente à materialização das fachadas, é possível 

verificar que tanto os palácios de Lisboa como os palácios de 

Viena têm influência da estética barroca italiana, estando todos 

organizados de acordo com um eixo de simetria que estabelece 
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a distribuição dos vãos e dos elementos decorativos da fachada 

principal estendendo-se igualmente para a disposição das 

divisões interiores. Todos os palácios, de forma mais ou menos 

evidente, têm as suas fachadas divididas em três secções, com 

a central disposta de forma mais destacada e cujo eixo se 

encontra demarcado pelo portal nobre, encimado por uma ou 

várias janelas de sacada.   

 As restantes janelas do piso nobre dos palácios de Lisboa são 

todas de sacada, apresentando guardas em ferro e as dos 

restantes pisos podem ou não ser também janelas de sacada 

variando de palácio para palácio. No caso dos palácios de Viena 

todas as janelas, quer sejam do piso nobre quer sejam dos 

restantes pisos, apresentam-se como janelas de peito e 

algumas apresentam também aventais e elementos a simular 

sacadas. Neste aspecto, apesar dos princípios de 

materialização das fachadas serem semelhantes em todos os 

palácios, torna-se evidente que o Palácio do Monteiro-Mor, 

apesar de ser um palácio urbano de Lisboa, tem mais 

semelhanças com os palácios de Viena que com os de Lisboa, 

pois também apresenta janelas de peito no piso nobre, com 

aventais em cantaria e falsas sacadas constituídas pelas 

cornijas salientes das janelas do piso inferior. Tem como única 

excepção as janelas que se inserem nos cunhais do edifício que 

se apresentam como verdadeiras janelas de sacada.    

Uma característica comum a todos os palácios consiste no facto 

de os coroamentos das janelas irem variando de palácio para 

palácio, e ainda de piso para piso, tornando por vezes difícil 

identificar o piso nobre apenas do exterior. 

Em termos de organização interior, ao nível do piso térreo, o 

Palácio do Monteiro-Mor mantém-se semelhante aos palácios 

de Viena pois, apesar de todos variarem nas dimensões, tanto 

os palácios de Viena como o Palácio do Monteiro-Mor, depois 

de se atravessar o portal nobre, são constituídos por um saguão 

coberto que acede directamente ao pátio, posicionados tanto o 
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saguão como o pátio no alinhamento do eixo de simetria que 

estrutura os palácios exterior e interiormente. 

É apenas possível fazer uma análise comparativa entre a 

organização interior do piso nobre do Palácio do Monteiro-Mor e 

entre a organização interior dos pisos nobres de três palácios de 

Lisboa – o Palácio Lavradio, o Palácio Barbacena e o Palácio do 

Patriarcado – pois sobre os restantes palácios, incluindo os de 

Viena, apenas foi possível encontrar plantas relativas ao piso 

térreo. 

Pode assim verificar-se que, apesar das distribuições internas e 

as dimensões das divisões do piso nobre serem diferentes em 

todos estes palácios, todos apresentam um eixo de simetria que 

estrutura a fachada principal e se estende para a organização 

interior, fazendo com que as salas se disponham de forma 

aproximadamente simétrica. É igualmente verificável que na 

disposição das divisões as salas nobres encontram-se sempre 

posicionadas junto à fachada principal, enquanto que as salas 

de utilização mais privada estão voltadas para as fachadas 

laterais, para o tardoz ou para o pátio, quando este existe.  

Colocando lado a lado a reconstituição do projecto idealizado 

pelo Conde de Tarouca para o Palácio do Monteiro-Mor e as 

plantas da construção actual, é possível identificar inúmeras 

diferenças e, embora subtis, algumas semelhanças. 

A primeira grande diferença entre os dois projectos assenta no 

facto de a planta da construção actual nunca ter chegado a ser 

terminada, querendo isto dizer que toda a parte nascente do 

palácio, aquela que o Conde destinava ao dono da casa e à vida 

masculina, nunca chegou a ser construída. 

Actualmente o saguão de entrada encontra-se posicionado no 

sítio que lhe foi estipulado inicialmente pelo Conde de Tarouca, 

mas apresenta-se sem cobertura, como um pátio. Pelo contrário, 

a escadaria apresenta agora uma configuração diferente, 

desenvolvendo-se à esquerda em quatro lances consecutivos 

em torno de um “poço” quadrado, em vez de partir das paredes 
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laterais e envolver todo o saguão como constava no projecto 

inicial. Estando o saguão previsto transformado em pátio, torna-

se evidente que o salão nobre que deveria posicionar-se 

imediatamente sobre este espaço nunca chegou a ser 

construído. 

No “projecto” do Conde, o saguão quadrado deveria ser formado 

por doze arcos, três em cada lado, de modo que os 

posicionados no lado norte deveriam aceder ao pátio do palácio 

e os do lado sul deveriam ter correspondência nos três arcos 

que constituiriam o portal nobre. Os arcos que deveriam formar 

o saguão não chegaram a ser construídos. No entanto, os arcos 

do portal nobre, apesar de os dois laterais se encontrarem 

fechados por portões e janelas sobrepostas e o central também 

se encontrar fechado no topo por uma janela, ainda existem e é 

possível observar parte da sua estrutura original no interior da 

sobreloja que aproveita as respectivas zonas superiores. 

Tal como o saguão, também o pátio se encontra actualmente 

posicionado no local que lhe tinha sido inicialmente estabelecido 

pelo Conde. No entanto, devido ao facto de metade do palácio 

não ter chegado a ser construído, o pátio apresenta também a 

forma de metade do que originalmente seria a sua configuração. 

Este pátio também tinha sido inicialmente desenhado para estar 

todo à mesma cota, sendo fechado  a norte por uma alameda ou 

passeio elevado ao nível do piso nobre, contudo o pátio agora 

apresenta cotas diferentes e está fechado apenas com um 

muro. 

Podem ainda ser apontadas outras diferenças entre o projecto 

inicial do Conde de Tarouca e o edifício construído, como é o 

caso da materialização na fachada principal das janelas do piso 

acima do piso nobre. Estas janelas apenas existem na 

construção actual, pois o conde define expressamente que esse 

piso é em mezanino com os vãos abertos apenas para o pátio 

interior e para a Travessa das Mercês – antiga Travessa do 

Jaques. 
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Outro caso consiste na varanda que agora, apesar de continuar 

a ocupar toda a secção central do edifício, tem uma largura 

muito reduzida, enquanto que no projecto inicial apresentava-se 

reentrante no edifício com 3,52 metros de largura, como se 

fosse um terraço. 

Apesar de todas as diferenças existentes entre os dois 

projectos, o número de janelas presentes na ala poente 

actualmente construída corresponde ao mesmo número que o 

Conde de Tarouca tinha inicialmente planeado para essa ala. 

Isto significa que se o palácio tivesse sido completamente 

concluído e a varanda feita de acordo com os planos iniciais, o 

palácio apresentaria as vinte e uma janelas projectadas pelo 

Conde na sua primeira versão da planta para o piso nobre. 

Outros dois detalhes que também se mantiveram dos planos 

originais do Conde foram, em primeiro lugar, os óculos sobre as 

três janelas presentes na secção central, embora estejam num 

plano avançado em relação ao que ele tinha previsto, e, em 

segundo lugar, a janela de sacada do piso nobre inserida no 

cunhal do edifício. Esta janela veio dos planos iniciais porque no 

projecto do Conde de Tarouca as janelas do piso nobre, 

posicionadas nas pontas do edifício, estavam inseridas nos 

cunhais e eram de sacada, diferenciando-se das restantes do 

mesmo piso. Deveriam existir mais duas janelas como aquelas 

que actualmente se encontram no cunhal poente, contudo, como 

o lado nascente do palácio não chegou a ser construído, o 

segundo par de janelas também não chegou a ser materializado. 

A organização interior da planta actual do quarto piso, que seria 

aquela que corresponderia à planta do piso nobre idealizada 

pelo Conde de Tarouca, apresenta-se agora completamente 

compartimentada e em estado de degradação. No entanto, 

apesar do estado de degradação do espaço e de toda a 

compartimentação, é ainda, em parte, perceptível, 

principalmente no desenho em planta, a escala das antigas 

salas nobres tal como eram previstas no segundo projecto do 
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Conde. Assim, é possível identificar que os espaços que em 

tempos foram as salas nobres, voltadas para a Calçada do 

Combro, foram convertidos em gabinetes, as divisões voltadas 

para a Rua do Século – antiga Rua Formosa – foram 

transformadas num pequeno salão de festas e as divisões 

voltadas para a Travessa das Mercês – antiga Travessa do 

Jaques – foram modificadas para albergar habitações de 

rendimento. 

Observando apenas a planta actual pela espessura das paredes 

e tentando abstrair a compartimentação, é possível identificar o 

lugar onde deveria estar posicionada a sala de entrada e a 

varanda, assim como as duas salas nobres encostadas à 

fachada principal. Contrariamente ao que se verifica na primeira 

versão de planta nobre proposta pelo Conde, em que as duas 

primeiras salas nobres – primeira antecâmara e segunda 

antecâmara – se encontram posicionadas com a menor 

dimensão voltada para a fachada principal, as duas salas nobres 

da planta actual encontram-se posicionadas com a maior 

dimensão voltada para a  fachada principal.  

 

 

A terceira antecâmara desenhada pelo Conde de Tarouca 

encontra-se voltada para a Rua do Século – antiga Rua 

Formosa –, assim como a terceira grande sala da planta actual. 

Fig. 4.2. - Planta do Piso Nobre  Primeira Versão | Escala 
1:1000 
Fonte: reconstituição da autora com base na bibliografia 
consultada, 2015 

 

Fig. 4.1. - Planta do Quarto Piso do 
Palácio do Monteiro-Mor | Escala 
1:1000 
Fonte: redesenho da autora com 
base na bibliografia consultada, 
2015 
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Contudo, na planta actual não existe a sala que o Conde 

denomina como câmara destinada a ser o quarto da senhora. 

É assim possível observar que a planta actual, apesar de todas 

as alterações a que foi sujeita, continua a apresentar três 

grandes salas nobres, como tinha sido inicialmente idealizado 

na primeira versão de planta nobre desenhada pelo Conde de 

Tarouca, embora posicionadas de maneira parcialmente 

diferente, mais de acordo com a segunda versão proposta pelo 

Conde. 

O oratório do palácio actual não foi construído na esquina do 

edifício, como constava na primeira versão de piso nobre 

proposta pelo Conde, tendo antes sido colocado junta à fachada 

do pátio interior. É interessante verificar que na segunda versão 

do piso nobre proposta pelo Conde – uma versão reduzida da 

primeira – o oratório, embora de dimensões mais pequenas, 

encontra-se aproximadamente no mesmo lugar que na planta da 

construção actual.  

 

 

 Na primeira versão de planta nobre proposta pelo Conde as 

escadas de serviço apresentam-se como escadas de tiro, com 

os vários lances sobrepostos, no entanto, na segunda versão, 

pelo menos uma destas escadas foi convertida numa escada em 

caracol, como também se verifica na planta actual e o seu 

Fig. 4.3. - Planta do Piso Nobre  Segunda Versão | Escala 
1:1000 
Fonte: reconstituição da autora com base na bibliografia 
consultada, 2015 
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posicionamento é também aproximadamente o mesmo nas duas 

plantas. 

Entre as plantas idealizadas pelo Conde de Tarouca e as 

plantas resultantes do levantamento da construção actual, existe 

uma planta do século XIX que representa também o 

levantamento do palácio mas com as propostas de alteração. 

Esta planta não permite tirar conclusões nem relações directas 

com as plantas projectadas pelo Conde, permitindo apenas 

perceber que tanto a primeira versão proposta pelo Conde, 

como a segunda versão nunca chegaram a ser construídas, 

embora o edifício existente reflita algumas das intenções do 

Conde de Tarouca. 

Depois de se observar todas as semelhanças e diferenças entre 

o projecto do Conde de Tarouca e o edifício actual, é possível 

verificar que, em primeiro lugar, o palácio nunca chegou a ser 

completamente acabado, perdendo-se cedo a ideia de grande 

projecto. Em segundo lugar o edifício existente, que é agora o 

Palácio do Monteiro-Mor, não corresponde a um projecto 

coerente, mas antes a sucessivas intervenções e contributos de 

diferentes autores, algumas quase coevas, essencialmente ao 

longo do século XVIII, mas ainda com intervenções importantes 

no século XIX. 

Tendo em conta estas reflexões e conclusões, ficam três 

grandes questões levantadas e por esclarecer que poderão ser 

elucidadas em trabalhos futuros. A primeira questão assenta no 

facto de, dos vários autores referidos pelo Conde de Tarouca, 

ficar por identificar aquele que é referido como Messier. A 

segunda questão é relativa à identidade de quem foi o 

responsável por conferir à parte do palácio construída a 

distribuição que apresenta agora, visto que o desenho do século 

XIX corresponde a alterações identificáveis e de menor 

relevância. A terceira e última questão deve-se ao facto 

intrigante de, apesar da sucessão de intervenções que revelam 

diferentes concepções do espaço interno, o edifício apresentar 
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hoje as fachadas sul e poente, eliminando os pisos superiores 

acrescentados, com uma coerência e qualidade de desenho 

arquitectónico que, no contexto português, denota ainda uma 

originalidade que remete, apesar de tudo, para a linguagem e 

estilo dos palácios de Viena.    
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Alizar: faixa ou friso de azulejos ao fundo da parede, equivalente a lambril 

Beliche de escrever: recanto de escrever 

Brinacada: bricado, ornado, ornamentação 

Casa do Aparador: copa 

Cimalha: remate superior do edifício 

Debuxa: desenha 

Dessignio: desenho 

Em quadro: ao quadrado 

Engauchido: inclinação ? 

Escaparate: pequeno gabinete com móveis apropriados para guardar joias e se maquilharem as 

senhoras   

Framenquerias: tipo de ornamentos ? 

Ignografia: iconografia ? 

Luz primeira: luz directa 

Luz segunda: luz indirecta 

Pessa / Peça: sinónimo de "caza" ou casa, com a designação de compartimeno, unidade 

espacial 

Petipé: escala  

Quarto: parte ou zona específica do palácio 

Risco: desenho / projecto 

Sextavado: hexagonal 

Socolo: soco / embasamento 

Talho/espaçado: corte 

Viagem e contra viagem: enxalços assimétricos? 

 

 

Para a elaboração deste glossário teve-se em conta as definições dadas por Raphael BLUTEAU 

- Vocabulario Portuguez e Latino, Aulico, Anatomico, Architectonico, Bellico, Botanico, Brasilico, 

Comico, Critico, Dogmatico, etc. autorizado com exemplos dos melhores escriptores portuguezes 

e latinos, e oferecido a el-rey de Portugal D. João V. Coimbra: Collegio das Artes da Companhia, 

1712-1728. 
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DATA REIS ACONTECIMENTOS 

HISTÓRICOS 

TIPO DE 

ARQUITECTURA 

1385 D. João I Início de reinado + 

Batalha de Aljubarrota 

Gótico 

1415 D. João I Conquista de Ceuta no 

Norte de África 

Gótico 

1433 D. Duarte  Início de reinado Gótico 

1434 D. Duarte  Gil Eanes transpôs o 

Cabo Bojador  

Gótico 

1438 D. Afonso V Início de reinado Gótico 

1479 D. Afonso V Passagem para lá do 

Equador 

Gótico 

1481 D. João II Início de reinado Gótico 

1488 D. João II Bartolomeu Dias 

dobrou o Cabo da Boa 

Esperança 

Gótico 

1494 D. João II Assinatura do Tratado 

de Tordesilhas 

Gótico 

1495 D. Manuel I  Início de reinado Gótico Tardio / 

Manuelino 

1500 D. Manuel I Pedro Alvares Cabral 

descobre o Brasil 

Gótico Tardio / 

Manuelino 

1521 D. João III Início de reinado Renascimento  

1529 D. João III Assinatura do Tratado 

de Saragoça 

Renascimento e 

Arquitectura Chã  

1557 D. Sebastião Início de reinado  Renascimento e 

Arquitectura Chã 

1572 D. Sebastião Luís Vaz de Camões Maneirismo + 
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publicou Os Lusiadas  Arquitectura Chã 

1575 D. Sebastião D. Sebastião atinge a 

maioridade + início de 

governação 

Maneirismo + 

Arquitectura Chã 

1578 D. Henrique  Início de reinado. 

Batalha de Alcácer 

Quibir  

Maneirismo + 

Arquitectura Chã 

1581 Filipe I de Portugal e 

Filipe II de Espanha 

Início de reinado. 

Convocação das 

Cortes de Tomar 

Classicismo + 

Arquitectura Chã 

1640 D. João IV Início de reinado. 

Guerra da Restauração 

Arquitectura da 

Restauração 

1656 D. Afonso VI Início de reinado Arquitectura da 

Restauração 

1667 D. Afonso VI Príncipe D. Pedro 

torna-se regente do 

reino 

Arquitectura da 

Restauração 

1668 D. Afonso VI / 

Regente Príncipe D. 

Pedro 

Tratado de Lisboa Arquitectura da 

Restauração 

1683 D. Pedro II Início de reinado Arquitectura da 

Restauração + 

Barroco Nacional 

1706 ou 1707(?) D. João V Início de reinado. D. 

Tomás de Almeida, 

bispo de Lamego e 

futuro Patriarca de 

Lisboa foi nomeado 

para o cargo de 

escrivão da puridade e 

D. Diogo de Mendonça 

Arquitectura da 

Restauração + 

Barroco Nacional + 

Barroco Joanino 

(internacionalizado) 
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Corte-Real foi 

nomeado Secretário de 

Estado 

1717 D. João V Lançamento da 

Primeira Pedra do 

Convento - Igreja - 

Palácio de Mafra 

Barroco Nacional + 

Barroco Joanino 

(internacionalizado) 

1730 D. João V Introdução da ópera 

italiana na corte 

Barroco 

1750 D. José  Início de reinado + 

Tratado de Madrid 

ainda assinado por D. 

João V 

Barroco + Rococó 

1755 D. José  Terramoto de Lisboa Rococó + Pombalino 

1777 D. Maria I Início de Reinado + 

Viradeira 

Pombalino + Rococó 

+ Tardo-Barroco + 

Neoclássico 

 

 

Gótico -  (1180) 1230 a 1490 

Gótico Tardio / Manuelino - 1490 a 1520 

Renascimento - 1520 a 1560 

Arquitectura Chã - 1550 a 1640 … 

Arquitectura Filipina – 1580 a 1640 

Arquitectura da Restauração - 1640 a 1717 

Barroco Nacional - 1670 a 1730 

Barroco Joanino – 1720 a 1750 

Rococó – 1745 a 1780 

Pombalino – 1760 a 1810 … 

Tardo-Barroco – 1750 a 1790  

Neoclassicismo – 1790 a 1810 … 
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ANEXO 8.1. 
Cartas de João Gomes da Silva, quarto Conde de Tarouca, para o seu filho Fernão Teles da Silva 

 
Primeira Carta, Viena de Áustria, 14 de Abril de 1734 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÉVORA, Cod. CX/1-6, n.o 25, fls. 1 a 17 v.o. 
 
“Paragrafo 1.º Meu Filho do meu coração Persuadindo a reza[o] e o amor a que se satisfação as 
pertençõens dos Filhos quando são justas, e licitas, não podia eu escuzar me de fazer o que me 
pediste em mandar vos promptamente huma planta para a casa que quereis fabricar; Não sei se 
acertastes em vos entregar a minha direcção nesta matéria, porque em todas se deve recorrer 
aos professores, antes do que aos simplesmente curiozos que se ocupão nas artes por 
divertimento, e não por emprego; assim me sucçede a mim na Architectura, ou militar, ou Civil, nas 
quais não merece outra autoridade, mais que a de ter visto muito. Duvidei se dezejaveis que eu 
mesmo inventase a planta, ou a fizese inventar por outrem, e ainda que o segundo meio seria talvez 
o mais sesudo, como o primeiro era o mais affectuozo, enpenhou me o carinho a trabalhar nesta, 
no que me não deveis pouco, pois que não trago, há tempos, animo para aplicaçoens engenhozas. 
2.º Por essas rezõens vos aconselho em primeiro lugar, e athe mando que não vos prendais a 
seguir o meu invento porque he totalmente oposto aos dos Architectos que ahi consultaste, e eu 
em algumas partes delle deitei por caminho tão novo, que [he] / fl. 1 v.º / mui possível que não sejão 
da approvação geral. Deixo vos total1 para a escolha, e suposto, que haja actos em que os 
Conselhos dos Paes são preceitos, no de edificar por hum modo, ou por outro2 milita aquella regra 
He huma deliberação que se costuma regular unicamente pello gosto de cada hum, e he hum 
Capricho que se dispensa de obediençias, ou atençõens comtanto que não passe a mui 
desordenado. Finalmente para que perçebais bem com quanta sinceridade procuro que vos não 
constrangais (sic) a executar o meu dessenho me explicarei com este exemplo. Se vos quizeseis 
agora fazer hum vestido azul, e eu vos disesse que antes o fizésseis vermelho por ser essa cor mais 
da moda, ficaríeis vos por ventura obrigado a seguir em modas hum velho, que por sezudeza, nem 
deve cuidar, nem entender muito dellas?, certamente não ficaríeis. Ora isso mesmo observai nesta 
planta. 
3.º Em segundo lugar vos aconselho, que antes de tomares a empreza de huma casa magnifica, 
pezeis bem a sua importançia porque, sendo muito agradável para as Familias Illustres terem nas 
Cortes moradas boas, e próprias, devem tambem reflectir em que se hum Palaçio lhes custa por 
exemplo duzentos mil cruzados esses empregados em fazendas lhes renderião dez, e podia ser 
lhes mais conveniente augmentar de muito a renda anual, do que a Pompa. Bem considero, que 
vos vedes forçado a continuar a obra que achaste começada, mas, como por experiencia geral / fl. 
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2 / o apetite de edificar costuma embebedar os homens, tomo a precaução de lembrar vos que sois 
administrador, e não Dono da obra que emprendeis, e esse he o motivo que eu tive para estudar 
nesta planta, que parecendo ella de grande custo, o não fosse realmente, como abaixo hirei 
mostrando por partes. 
4.º Assentando nestas duas advertençias de não vos constrangeres a seguir o meu dessenho, e de 
não vos corromperes pello gosto de fazer edifiçio pompozo passo a explicar vos o que entendo 
sobre as plantas que me communicastes, e sobre a que formei, e vos invio. 
5.º A de Messier he absolutamente impropria para hum Fidalgo em Lisboa, e somente boa para 
hum banqueiro em Paris. Não tem quarto para homem sobre, nem mais do que huma 
antecamara grande para Mulher; tem escada sem sabor, e em algumas circunstancias irregular, 
alem do defeito dos tabuleiros serem mais estreitos que o comprimento dos degraos. Tem muitas 
imperfeiçõens nos que chamãos os Francezes tremaux, e nos dizemos membros entre as janelas, 
e portas; emfim não há couza alguma que a recomende se não a de custar menos que as outras. 
6.º A de Canevari he tão condenavel, que se não pode ver sem enfado, e indignação, consistindo o 
meu principal reparo em que hum tão pobre engenho como o que se lhe conhese pella planta se 
atrevesse a hir servir a el Rey. Nos riscos que vierão não se descobre qual era o seu intento no 
quarto alto, mas eu o infiro / fl. 2 v.º / dos disparates que fez no quarto baixo, e no outro que dizemos3 

da rua, o qual somente vem signalado nos ridículos Almazeins infinitamente custozos que elle 
ordenava para a parte da Travessa do Jaques. A sua escada custaria muito, e tem os degraos mais 
estreitos nas passadas do que devem ser. Para a praticar estreitou com extremo todo o principal 
corpo do edifício, deitando fora algumas das casas novas que já tendes feitas, e o que sobre tudo 
me escandaliza da tal escada como inamissivel he que para entrar della no quarto baixo se serve de 
huma baranda descuberta, e muito má. Os cantos quadrados da escada no pateo darião nelle 
grande prejuízo, e por esta rezão os fis eu redondos na minha escada. Para huma tão má casa vos 
cortou muito a fachada sem se aproveitar nobremente da luz que ganhava para a parte da Igreja do 
Loreto, e neste mesmo erro cahio Messier. Vos me pareseis mui namorado do seu Portal, ao qual 
impropriamente chamais pórtico, porque Portico na Architectura he outra couza, e esta palavra 
não tem sinonimo em Portuguez senão talvez o de Alpendre; mas devo declarar vos que este portal, 
sendo de grande despeza porque em Lisboa custaria muito por falta de pedreiras as suas Colunas, 
Pilares e ombreiras inteiras, não he tão bom, como vos cuidais, e somente nesta corte de Vienna 
apontarei mais de doze melhores do que elle. Eu me espanto na verdade de que o dito portal fosse 
m[esmo] louvado pello Marquez de Abrantes, porque o Marquez, ainda / fl. 3 / antes de hir a Roma, 
e já quando eu vim desse Reyno entendia bem a Architectura. Foi fortuna para vos que Canavari 
sahise de Lisboa. 
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7.º A planta finalmente de Santos Pacheco, ou de Diabos Pacheco he na verdade a couza mais 
monstruoza que vi fazer a hum Architecto, se he que elle se pode chamar Architecto, he huma 
massa de pedra e cal com tantas paredes, e tais grossuras nellas, que se as mandar medir como se 
pagão aos Empreiteiros, e como eu hei de medi las se houver tempo, achareis que tem grande 
quantidade de pedra, e cal, mais do que a da minha planta, e não ha maior imprudençia nos 
directores de edifiçios, do que empregar muitos materiais sem necessidade, devendo advertir se 
que a cal nesse Pais hia melhor do que nos estrangeiros, e como ahi temos a regra assertada, de 
que nas casas que não são de abobada não hão mister as paredes mais grossuras do que a 
decima parte da largura da casa, vejo o excessivo gasto de balde, que elle ordenava; Alem de não 
haver nem bom gosto, nem ordem, nem regularidade de Corpos e de membros, nem propriedade 
de uso em muitas das suas pessas fez os mais torpes resgamentos de janelas que eu já mais vi; 
muitas dellas tem o que ahi chamamos viagem, e contra viagem, o que em janelas se não pode 
perdoar: tambem eu não perdoo este defeito nas portas, mas reconheço que as vezes nos riscos 
paresse não havendo, que ha viagem, e contra viagem em algumas portas / fl. 3 v.º / quando a 
parede de huma casa cahe obliquamente sobre a parede de outra casa, porque emtão os chamados 
enchalsos que estão perpendiculares para huma casa não o estão para a outra e com isso justifico 
duas portas da Camara na minha planta. Na escada do tal Pacheco se faria grande despeza 
porque os degraos seriao, como ahi se chama de engauchido que são lavrados por riba, e por baixo, 
e isso dobra o custo, a que se ajunta o dos balaústres, e corrimoens. Sobre o defeito de pouca luz 
teria o dos lanços compridos, porque em dezasete degraos ja ha descompostura para as Senhoras. 
Poucas vezes se vira em huma mesma planta nove escadas diversas como se observa nesta, e 
todas maas. Não compreendo a rezão porque fez no quarto baixo huma janela falsa para a rua 
formosa, e Canevari fazia mais outra para a calçada do Combro, e eu nunca as posso sofrer porque 
são defeito; Mas o não he que tudo o que elle fabricou embaraça notavelmente para a continuação 
do edifiçio. 
8.º Quem preferise a todas as conçideraçoens a de querer esta casa bem regular havia de derrubar a 
parede da rua formosa aproveitando se das pedrarias, e deixando em pé o que está feito para a 
calçada do Combro, mas eu atendendo ao segundo conselho que vos dei no principio desta Carta 
de poupar despeza, rezolvi me / empregando grande aplicação / a conserva la inteiramente, e a 
não demolir pessa alguma das que estão já formadas, fazendo somente / fl. 4 / para melhora la as 
pequenas mudanças de chemines, ou portas que achareis marcadas com cor diferente em huma 
pequena planta daquillo que ja tendes feito, a qual mando só para mostrar as emendas. 
Especialmente he preçizo transplantar a chemine posta já na parede exterior que olha para a Igreja 
das Mercês, porque em Palaçios não se admite chemine nas paredes exteriores, e isto mesmo 
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determinarão Canavari, e Missier. Tambem aboli huma chemine que furaria o pavimento da terceira 
antecâmara, e transplantei a chemine que me prejudicava a o oratório, mas athe conservei huma 
torpe escadinha obscura, que não sei de que vos serve. 
9.º Não posso encobrir alguma vaidade que formo da passiençia e fleima que me foi preçiza para 
accomodar tão extraordinárias paredes a que servisem para hum quarto bem nobre, o qual 
quando alguém o não ache de bom gosto, não lhe pode negar a magnifiçençia Em hum mez que 
vos auzenteis dessa vossa morada actual podeis fazer nella as mudanças neçessarias para que as 
paredes do dito quarto baixo recebão sobre ellas as paredes do alto, e a vista dessas mudanças 
conhecereis que não necessitava o Pacheco de formar tão torpes paredes, como as das casas que 
correm pella rua formosa. 
Quando o ângulo de hum edifiçio he obtuso basta dar figura extraordinária a huma só casa como 
eu fis no oratório para salvar a irregularidade das outras Casas, e não devia aquelle homem hir 
metendo cada casa em esquadria separadamente a custa de tão grossas / fl. 4 v.º / paredes, sem 
utilidade, e de torpeza nas janelas. O seu principal erro foi o não sacrificar huma porção do vosso 
sitio para a parte da rua formosa, e assim meter o edifiçio todo em esquadria visto que tinheis tanto 
terreno. Eu pago agora a sua tontice porque não posso pella travessa do Jaques encubrir a 
fialdade, suposto que a dissimulo quanto he factivel, formando pella dita Travessa / na qual nunca 
podia haver fachada / diversos corpos entre si regulares, os quais metem o grande corpo do 
edifiçio na possível regularidade. Observai hum cunhal que cobre o angulo obtuso de duas paredes 
de fronte da Igreja das Mercês. Esse he o lugar por donde Santos Pacheco devia cortar o vosso 
terreno, ainda que perdesse assas porção do sitio para assim ganhar a esquadria exterior do 
edifiçio. 
10.º Refutando pois inteiramente os sobreditos tres Architectos, começarei a esplicar a minha 
planta, mas quero primeiro apontar vos huma necessária conçideração. Conforme o documento 
antigo si fueris Rome, Romano vivito more, deveis edificar na maior parte seguindo o metodo 
Portuguez, mas isso não impede que emendeis em algumas circunstancias o dito nosso método, 
reflectindo no que tem de bom, os das outras naçoens. Os Italianos, mestres absolutamente de 
algumas artes, como a da Architectura, escultura, Pintura, Musica, etc., fazem Palaçios vastos, 
sabem melhor de que outra gente aplicar lhes os ornamentos, e ajustar lhes as proporçõens, mas 
cuidão pouco nas commodidades, e agazalhos para viver nelles, / fl. 5 / e na economia dos 
repartimentos. Os Françezes querem, mas infelizmente, igualar o estudo, e acerto dos Italianos, e 
nem o logrão nem conseguem formar boms edifiçios, açertão porem, e com ventagem a os Italianos 
no trabalho primorozo de madeira, com que enfeitão por dentro os gabinetes, e pessas 
semelhantes. Os Inglezes, e Hollandezes ignorão a Architectura, mas tem particular habilidade para 

124 
 



08 | ANEXOS 

aproveitar os terrenos, e ganhar todos os cómodos possíveis, distinguindo se com especialidade os 
Hollandezes em poupar materiaes, de sorte que se as outras noçoens, fortificão as paredes para 
sustentarem os madeiramentos, elles compõem, e enlião a travação das madeiras de hum modo 
que ellas são as que sustentão as paredes. Os alemaes querem imitar os Italianos 
dispendiosamente com particularidade em Vienna, a donde de ordinario vem Architectos de Italia, 
mas não deixa de se conhecer aqui nas fabricas o mesmo humor grosseiro que ha em algumas 
outras couzas. Os Castelhanos não construem nada bom por nenhum caminho, e sobre os 
Portuguezes não hei mister interpor juízo, mas somente agora condenarei nos nossos Palaçios 
alguma couza, de que mui de propósito me apartei, porque nisso não fasso critica, mas fasso a 
minha defesa. Nada he tão extraordinário como a maldita introdução das nossas saletas, pois que 
se passa da grande sala para a primeira grande Antecamara por huma pessa pequena contra todo 
o uso do mundo. O motivo he de que na saleta assiste a creada, chamada Donna / fl. 5 v.º / Mas 
qual he a rezão porque essa Donna não pode assistir em huma saleta grande que tenha a figura, e 
uso de antecamara? He porque as senhoras querem ter as suas antecamaras fechadas? He bem 
fechem a terceira antecamara, fechem a segunda, mas não fechem a primeira, e esta seja publica 
patente a toda a familia como se fosse saleta. Eu segui este expediente, mas porque a Donna com os 
seus costumados flatos de ventosidade se não queixa se de frio em casa grande lhe destinei 
felizmente huma casinha separada e immediata de donde veja ao mesmo tempo quem entra pella 
sala, e primeira antecamara, e quem vem pella escada particular do quarto baixo, de sorte, que nada 
pode escapar a vigilançia desse Argus com capelo, conservando eu por este modo a ordem 
pompoza do quarto nobre, e essa foi a principal reforma do nosso estilo que pratiquei na minha 
planta. 
11.º Os merecimentos della tais, ou quais vos refiro por paragrafos distinctos, e numerados, por 
huma provida rezão, e he que quando vos quizeres replicar me sobre os ditos paragrafos mos 
sinaleis pellos seus números. 
12.º Conservei o que estava feito sem embargo das suas irregularidades, antes lhe melhorei 
algumas, e conservei absolutamente todas as pedrarias que me avizaste que tinheis lavradas. 
Estendi a frontaria muito mais que Messier e Canavari; porque elles lhe farião dezasete janelas, e eu 
faço vinte huma; porem / fl. 6 / he menor que a frontaria do Santos Pacheco, porque elle faria vinte 
três, ocupando pella Calcada do Combro todo o vosso terreno, do qual eu corto treze palmos 
para que obrais nelle huma travessa dessa largura, suposto que inaçessivel as carruages, a qual 
Travessa dê luz a algumas casas do quarto de homem pella parte do Loreto. Como os principais 
enfeites das fabricas que lhes procedem dos seus proprios corpos são, arcos, barandas, colunas ou 
pilares, cupolas, áticos, tímpanos, e bons feitios de escadas procurei valerme de tudo isto com a 
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moderaçao neçessaria, para enobrecer o Edifiçio. 
13.º Empreguei as janelas ja lavradas, que são muito boas, das quais não havereis mister mais que 
trinta sete, pois se hãode por somente nas tres fachadas, da calçada do Combro, da Rua formosa, 
e da parte do Loreto se he que dali tiveres luz, e se a não tiveres basta trinta. Nestas tres fachadas 
não havera frestas em cima das janelas nobres, mais do que na sala, e somente se hão de por 
frestas nas paredes para a Travessa do Jaques, e nas paredes interiores para o Pateo, em rezão de 
que por essas partes havera cazas de creados, e creadas, as quais cazas chamarei abaixo pella 
expreção Italiana de mezaninas. Achando se já feitos vários cunhais, ou pilares nas duas fachadas, 
fiquei forçado a imita los com outros, ainda que aquelles são defectuosos por estreitos, e por ter 
maos capiteis. / fl. 6 v.º / 
14.º Fiz vinte cinco pessas no andar nobre, sem falar nas duas que servem so de conduzir para 
escadas particulares, o que não sei se haverá em Lisboa em outras Cazas de Cavalheros. Estas são 
o Oratorio, a Sala, treze Cazas para a Senhora, e dez para o Marido, sem que nem huma dessas 
Cazas se possa chamar pequena a respeito do serviçio a que he destinada; nellas não me paresse 
que falta alguma das que se dezejão para o uso, nem tambem há alguma que se julgue 
desnesessaria. 
15.º Fiz em baixo o saguão de sessenta e hum palmos em quadro, capaz de voltarem dentro nelle 
os coches a seis Cavallos, o qual he como hum Peristilo formado por doze arcos, e por ter boa 
altura, e ter paredes fortes, com pilares, cercadas por toda a parte das escadas, pode ser de 
abobada com lunetas. Porem talvez que vos para cobri lo acheis ahi, ou mandeis vir do Norte vigas 
com tal commodidade que vos custem menos que as abobadas; se quizeres usar dellas, eu vos 
inviarei hum risco de como se ha de fazer o vigamento de que ahi se não tem conhecimento. Tres 
daquelles arcos estão na entrada fronteiros aos tres que vão na rua, e vereis no risco do alçado que 
vos mando, pello do meio entrão os coches, e pellos dous juntos a elle sobem para a escada as 
pessoas que se apeão. Outros tres arcos opostos no saguão a estes vão para o Pateo, e sem 
embargo de terem vinte seis palmos de altura de luz / fl. 7 / plantados em cima de hum socolo de 
quatro palmos, e meio, o que tudo faz trinta, e meio. Ja ali passão por baixo da escada, e formão 
huma espeçie de pórtico a que chamaremos Alpendre. Dos seis arcos que estão nas ilhargas do 
saguão, em dous se metem ombreiras, e verga, que fazem huns chamados Portoens capazes de 
passarem por elles coches para o pateo, e em quatro, fechando os com paredes se metem portas 
para diversas serventias. Se eu quizera desperdicar dinheiro em colunas, e ornamentos faria este 
saguão digno de hum Prinçipe, mas aconselho vos que o deixeis simples, porque certamente assaz 
enfeitado fica pella sua mesma figura regular, e podereis somente por lhe pilares de tejolo cubertos 
de estuque com bazes de pedra sobre o socolo assima dito, porque os coches não os maltratem. 

126 
 



08 | ANEXOS 

Elle será muito claro, porque ainda, que a maior parte da sua luz se queira chamar segunda, essa 
lhe vem por muitos arcos e mui altos, e a luz que vem pellos dous portoens he primeira. 
16.º Fiz o pateo, para o qual vão os coches daquelle saguão, e he tão grande o tal pateo, que 
haverá muitos Palaçios em Lisboa que não tenhão tanto comprimento. Eu por necessidade o fiz de 
figura fora do uso, mas não desagradável, antes airosa, cabem nelle muitas carruages, e dá 
serventia para as offiçinas, estribarias, e cocheiras, adonde ha de haver vários portoens 
semelhantes aos dous / fl. 7 v.º / do saguão; Fecha se por huma Alameda, ou passeio de dezanove 
palmos de largo, sobre hum corpo de terra que não haveis de dezentulhar, mas revestir de muro, o 
qual muro termina em cima com grades, ou parapeito, que servem de resguardo a esse passeio, em 
que podereis por arvores. Elle será reservado, e commodo, porque fica ao nivel dos quartos 
nobres, e se a qualidade da terra não produzir arvores, sempre o podereis encher de laranjeiras 
em vasos, ou caixõens que farão bella vista aparecendo por cima das grades, e muro para o pateo, 
e vos dispensarão de enfeitar esse muro com ornamentos de Architectura. Com tudo no ângulo 
reintrante que está no meio do tal muro será bom fazer huma fonte, ou gruta de embrechados 
rústicos que não custão muito, a qual por ficar de fronte da porta, e entrada principal da rua, 
mostrará bella apparençia a quem passa pella Calçada do Combro. Se vos tivésseis poço nessa 
caza eu levaria com bem pouco custo a agua delle para a dita fonte, mas sempre esta será agradável 
se fizeres por detras da gruta, e enterrada no corpo do passeio, huma Maj de agua, com postigo para 
a Travessa do Jaques, pello qual se lhe introduzão pipas de agua, que em dia de função solemne 
sirvão de divertimento a os expectadores. Este grande pateo me paresse que não seja adornado por 
pilares, nem com grandes faixas, nem com janelas de mais trabalho no feitio, que o mui ordinario, e 
que somente o corpo da escada saliente / fl. 8 / leve pilares de tejolo com bazes, e socolo alto de 
pedra. 
17 .º Fis huma escada de treze palmos de largo, certamente para mim bella, porque nunca vi 
alguma que como esta cercasse por toda a parte a sala, e saguão, sem por isso impedir que da sala 
se entre nobremente para as antecamaras, e guardaroupas. A dita escada, que aos Ignorantes 
paresserá custoza, he a que se podia ahi fabricar com menos despeza, porque não tem 
corrimõens primorozos, nem grades, nem hum so degrao laurado de engauchido, nem mais 
ornato, que de pilares em que vão rematar socolos de pedra declives, nos quais socolos encaxão os 
fins dos degraos. He muito clara, commoda, larga, e nada descomposta para as Senhoras o que 
tudo vereis na planta della, que me pareceu mandar vos, separadamente, formando a com 
grande petipé, e involvendo a com a do saguão; ali se mostra que aproveitei os degraos que 
tendes lavrados. Como em cada hum lanço não ha mais que seis degraos, nem a escada he 
perigoza para creanças, nem penoza para velhos. 
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18.º Fis a sala de sessenta e hum palmo em quadro como o saguão que esta debaixo, e nella pus 
doze aberturas de portas, e janelas. A porta que entra da escada para a sala tem aos seus lados 
duas janelas para a mesma escada, e estas são segundas luzes, mas quazi tão claras como 
primeiras. Tem mais a sala outras duas janelas para a escada nas paredes das ilhargas, e tem duas 
portas para a primeira antecamara, e duas para a primeira / fl. 8 v.º / guardaroupa. Na parede para 
a parte da Calçada do Combro tem com luz primeira duas janelas, e huma porta, que, cahem 
para a baranda, em cima destas leva tres frestas para ainda mais luz semelhantes a outras tres 
frestas que dão para a escada, de sorte que quando tudo estiver patente ha de reçeber luz ou 
primeira, ou segunda por doze, ou janelas, ou frestas, sem falar na luz de duas portas, que fazem 
o mesmo effeito que as janelas. O pe direito da sala ha de ser maior que o resto do edifiçio com 
hum telhado mais alto, e eu o formaria em cupola redonda se não quizera evitar lhe a despeza de a 
cubrir de chumbo, quando o dito tecto basta que seja cuberto de telhas. 
19.º Fis para ennobrecer a fachada huma baranda de cincuenta e nove palmos de comprido 
sobre dezasseis de largo a qual pus sobre a entrada principal, não por entender que na Calçada do 
Combro tenhão muito uso barandas, mas porque esta condecorando a entrada deixa luz 
primeira, e viva para a sala. A dita baranda he descuberta, e tem total regularidade no 
frontespiçio, e nos seus lados. Ha de ser ornada com pilares, e sobre a cornija principal haverá 
hum atico, e hum tímpano na forma do risco do alçado ao qual vos chamais profil impropriamente 
porque o profil he aquillo que os Architectos chamão talho, ou tambem espaçado. A dita Baranda 
sera lajeada com correnteza tão declive que não faça alguma chuva prejuizo as Cazas, tera grades 
de pedra / fl. 9 / sobre Cornija, Frizo, e Architrava, sustentadas pellos seis pilares rústicos e pellos 
arcos da entrada. O corpo da dita entrada a o qual cobre a baranda he reintrante no edifiçio de tres 
palmos, e meio, para que nesse terreno se ponhão a sapata e os tres arcos, e seus socolos todos 
a nível, e o dito terreno depois da sapata vá declinando para a Calsada, conforme ella desser. Os 
dous arcos que dão luz ao saguão levão grades sobre peitoris fundados nos primeiros tabuleiros da 
escada. Nas paredes dos lados da Baranda ha portas para a primeira antecamara, e para a primeira 
guardaroupa. 
20.º Fis nestas duas cazas de 59. Palmos sobre quarenta e quatro e entre si semelhantes huma 
couza que não vi em Palaçio algum e que seria mui estimada em outros Paises; os estrangeiros 
chamão huma bella enfilada e a louvão muito quando as portas de muitas cazas enfião direitamente 
humas as outras. Ora nesta planta sucede haver tres grandes enfiladas paralelas no lado grande, 
alem das enfiladas menores em outros lados, e na primeira antecamara se vem com novidade 
tres enfiladas a saber, duas que atravessão a sala, e huma que atravessa a baranda. Estas todas 
podereis franquear abertas em hum dia de função mas no serviço quotidiano tereis aberta aquella de 
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que gostares, e tambem podereis interrompela entrando em algumas pessas por hum modo, e em 
algumas por outro. / fl. 9 v.º / Nestas primeiras antecamaras, e guardaroupa ha huma janela que cahe 
para a escada, e he posta sobre o arco, ou architrava que eu apontei na planta especial que mando 
da escada, dizendo que por elle se começava a sobir a sala depois da entrada para o quarto baixo, o 
que agora repito para melhor inteligença da planta. 
21.º Fis a segunda antecamara de cincoenta e outo palmos, sobre quarenta e meio, a qual se 
communica com cinco cazas por tres lados. 
22.º Fis a terceira antecamara de sessenta sobre quarenta palmos, e a formei com os cantos 
redondos, assim por lhe dar variedade nessa especie de ouvado, como por poder servir me das 
paredes todas do quarto baixo, consistindo absolutamente neste expediente o remedio para a 
feia irregularidade, e estranha fabrica das atis paredes; Esta terceira antecamara he mais estreita 
que a primeira ainda que tem maior comprimento, porque, como naquella se entra atravessando 
a pella sua largura lhe dei toda a possivel. 
23.º Fis por esta mesma cauza, e para ganhar a esquadria na parede da rua formoza o oratório 
vizinho da segunda, e terceira antecamara pondo o no angulo do edifiçio, porque ainda que 
dezejando as senhoras ter as suas antecamaras fechadas, talvez se julgara defeito passar o 
Capelão pella segunda antecamara Esse defeito na verdade fica bem dourado pella circunstancia 
tão comoda, e tão estimavel de que possa ouvir a Missa quem estiver / fl. 10 / em qualquer caza das 
principais do edificio. He bem agradavel que a senhora achando se dentro no seu leito veja o 
celebrante no altar, e não he menos que o Marido, achando se com vizitas no seu quarto, e em lugar 
tão distante do oratorio, ouça tambem Missa, abrindo se a baranda, sem que os ouvintes dos dous 
sexos incommodem huns, aos outros, e não haverá ja mais tanta familia domestica de huma caza, 
quanta he a que pode aproveitar se da boa situação deste Oratorio. Elle he de forma assaz bonita, e 
dividido pellos dous arcos que o atravessão em tres corpos de diferente figura: no circular ha duas 
janelas, em cujos vãos se podem por athe a altura do peitoril caixões de vestimentas, e ali se ouve 
tambem Missa por detrás do nicho do Altar. O maior comprimento do oratório he de trinta e quatro 
palmos, e meio, e a maior largura de dezanove. Nelle se poderão fazer os enfeites de Architectura 
que permitir a bolsa, ou que inspirar a devoção. 
24.º Fis a Camara de quarenta e hum palmos sobre trinta, e quatro a qual tem portas para quatro 
cazas o que dá muita commodidade, e seguindo a moda estrangeira pus o leito no meio da parede 
maior, adonde fica com gala, vendo se delle todo o comprimento da terceira antecâmara, e o 
oratório 
25.º Fis o principal Camarim de vinte seis palmos de comprido: sobre vinte tres, e meio, e foi preciso 
por lhe janelas para a Travessa / fl. 10 v.º / do Jaques mais juntas do que os das três fachadas 
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para que estas guardassem a mesma proporção que as de hum corpo immediato, o qual 
corresponde / metido em esquadria / com outro corpo que vai sobre o jardim; De serem as ditas 
janelas mui juntas segue se o poder adornar se este Camarim todo com Espelhos, e esculturas, 
escuzando tapiçaria, allem de que essas muitas janelas dão alguma representação aos corpos que 
ficão para a dita travessa nos fins das alas, ou Azas, os quais corpos de outro modo serião 
semsabores. Esta expreção de alas he estranjeira, mas eu não sei como nomear vos em Portuguez 
aquelles corpos que estando pegados a principal porção do edifiçio se distinguem delle do mesmo 
modo que as peninsulas se distinguem da Costa do Mar. No dito Camarim há hum grande almario 
para pendurar vestidos. 
26.º Fis o segundo Camarim de vinte e tres palmos e meio em quadro, entre o qual, e a Camara ha 
retrete assaz escondido. 
27.º Fis entre os dous Camarins hum escaparate de quinze palmos sobre onze para guardar 
brincos, e tambem nelle se poderem toucar senhoras. 
28.º Fis huma caza de louvor de trinta palmos, e meio sobre vintasete, a qual na planta vos ha de 
paresser que he esgonça / erro que eu não fiz jamais / mas os seus três ângulos são perfeitamente 
rectos, e no quarto lhe pus a chemine, moda que os estranjeiros tem introduzido porque provão que 
esta sorte de chemines / fl. 11 / deixão chegar para ellas mais gente a hum mesmo tempo, e 
aquentão maior porção da caza. 
29.º Fis huma Caza sextavada de vinte e outo palmos, e meio no maior comprimento, e dezasete 
de laergura, com todas as paredes, e membros nella iguais, e pus lhe o que ha poucos annos 
inventarão os Francezes chamando lhe nicho, que vem a ser alcova pequena, na qual não pode 
entrar mais que o leito para huma pessoa. Esta caza com a sua immediata que he ouvada destino 
para filhas ja mulheres. 
30.º Fis a dita caza ouvada de vintenove palmos de comprido sobre dezasete de largo, a qual, 
como digo destino para filhas. Ella com sua companheira semelhante que está no quarto de 
homem tem varias utilidades porque com cupola termina nobremente o Pateo, fazendo semetria 
com o corpo quazi ouvado da escada, que sahe para o dito pateo, e servem de dar entrada no 
passeio podendo fechar de maneira que fique rezervado somente para as pessoas nobres. 
31.º Fis huma caza de vinte seis palmos no maior comprimento, sobre dezaseis, e meio de largo, 
para nella se comer em particular com a familia para o que não he imprópria a porção que tem de 
circulo adonde leva chemine pellas mesmas rezõens que dei a respeito da chemine da caza de 
lavor. / fl. 11 v.º / 
32.º Fis huma caza de vinte outo palmos sobre dezouto, que destino para o aparador sempre que 
se comer em publico nas antecamaras, e nesta caza dezemboca a escada particular que vem do 
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quarto baixo a qual he de seis palmos de largo, bem melhor que as particulares mui estreitas de 
Santos Pacheco, e em cima della ha outra do mesmo feitio pella qual hão de sobir as creadas para 
as mezaninas, e tem a sua entrada junto da Caza de comer. 
33.º Fis huma caza de vinte sete palmos de comprido sobre dezouto de largo que destino para que 
nella assista a Donna, e se prezerve como ja disse acima de tomar ventosidades na primeira 
antecamara. 
34.º Fis tratando do quarto de homem a primeira, e segunda guardaroupa semelhantes a primeira, 
e segunda antecamara sem outra diferença se não que a segunda guardaroupa he hum palmo 
mais comprida sendo de Cincoenta, e nove. 
35.º Fis para terceira pessa, e talvez camara deste quarto destinada a receber as vizitas huma 
caza a que os Françezes costumão chamar gabinete de conversação, de quarenta palmos e meio de 
comprido sobre vinte nove de largo, e esta será clara ainda quando lhe falte luz da parte da Igreja do 
Loreto, da qual luz me não informaste athe agora. 
36.º Fis na esperança que haja esta dita luz huma galaria / fl. 12 / de outenta e dous palmos e meio 
sobre vinte sete de largo, destinada para livraria com os membros entre as suas janelas mui 
grandes para a commodidade de por livros. 
37.º Fis no fim dessa galaria hum gabinete de vinte quatro palmos sobre dezanove para escreveres: 
o qual tem sahida com escada no jardim. 
38.º Fis hum gabinete para uos vestires sextavado, em tudo igual ao outro da mesma figura que está 
no quarto das senhoras, mas este em lugar de nicho, leva chemine. 
39.º Fis contiguo a elle huma Caza ouvada igual a outra que está no quarto das senhoras a qual da 
tambem entrada para o passeio, e esta pode servir de ter armas, circunstancia necessária para 
hum Monteiro Mor. O seu telhado he em cupola 
40.º Fis ao lado da segunda guardaroupa huma caza de quarenta e tres palmos, e meio de comprido 
sobre dezouto de largo que ainda que estreita pode levar hum Bilhard, e he mui clara, na qual 
assistirão os valets de chambre para acudir quando os chamarem, e por ella se pode o Dono da 
Caza servir quotidianamente para a livraria e gabinetes, tendo fechadas a segunda guardaroupa, 
e a camara de receber vizitas. Entre esta Caza, e a Livraria vai outra, que não tem 
mais uso que dar varias entradas, e especialmente para huma escada de cinco palmos que desse 
para o quarto baixo / fl. 12 v.º / por cima da qual sobe outra semelhante para as mezaninas, que hão 
de ocupar os creados. 
41.º Fis huma caza para os filhos que não morarem no quarto baixo de vinte, e sette palmos de 
comprido sobre dezaseis, e tres quartos 
42.º Fis junto a esta hum gabinete para os ditos Filhos de dezaseis palmos, e tres quartos de 
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comprido sobre quinze, e meio de largo. 
43.º He de advertir que sobre todas as Cazas que tem luz para a Travessa do Jaques, e que tem luz 
para o pateo / excepto as primeiras antecâmaras, e guardaroupa, que tambem tem luz para elle / ha 
de haver mezaninas, humas para mulheres, e outras para homens, e que se hão de alumiar por 
frestas de fabrica muito simplez postas sobre as janelas grandes, as quais podem ser tambem 
simplez tanto no pateo, como na dita Travessa, com declaração que o Camarim principal da 
Senhora, e o gabinete de escrever no quarto de homem hão de ter frestas para a travessa mas 
não para a rua formoza nem para a parte do Loreto. Nas sobreditas mezaninas ha de haver 
repartimentos, e corredores, como se mostrará na planta dellas a seu tempo; Bem entendido que 
sobre as antecamaras, Camara, e Oratorio, guardaroupas, Camara de vizitas, e galaria não ha de 
haver mezaninas, e terão pé direito de toda a altura competente, por cuja rezão torno a dizer, que 
nas tres fachadas grandes não ha de haver frestas excepto as da Sala no que / fl. 13 / evitaes muita 
despeza. 
44.º Entre as despezas, que eu vos poupo huma he esta, que digo das muitas frestas; outra a da 
exsesiva grassura das paredes que fazião Santos Pacheco, e Canavari; Outra da altura da fachada, 
porque sendo a de Canavari exseçiva, he tambem demaziada a do Pacheco, que poem na parede 
do quarto alto desde a faxa da sacada das janelas athe a Cimalha grande trinta, e sete palmos, 
quando bastão, e sobejão trinta e quatro, e assim vos poupo três palmos de altura em todas as 
paredes do edifiçio; He bem verdade, que no corpo somente da sala ponho maior altura que 
Pacheco, e tanta como Canavari; Outra despeza poupada he, a do portal de Canavari, porque, 
ainda que os tres arcos, com os seus ornamentos, hão de custar consideravelmente, não será 
tanto como o dito portal, e Balcão com janela em cima, que elle fazia; Outra despeza he da escada, 
porque, como ja vos disse acima a minha não leva pedrarias de presso, e suposto que tenha maior 
numero de degraos, que as outras, tambem com ella se cobrem varias cazas de lacaios que seria 
precizo fazer em outra parte. 
45.º Em oposição destas adiçoens que poupo me podem acusar do que vos faço despender no 
dezentulho, mas a isso respondo que Santos Pacheco dezentulhava mais do que eu, e que se 
Canavari; e Missier dezentulhavão menos que eu, tambem Vos / fl. 13 v.º / vos construião muito 
menor caza, e eu não deixo de evitar huma boa porção de dezentulho com a Alameda, ou passeio 
que faço, e com o jardim; quanto mais que o medo que vos tendes do dezentulho he injusto, 
porque elle não ha de custar depois aquillo que por agora se vos reprezenta na imaginação; e 
finalmente eu sempre aconselharei que ninguem cuide em forrar gastos que servem de melhorar 
os sítios, e que antes os forrem na construção das obras, para o que há huma consideração mui 
solida, a qual he que o erro em algumas das cazas pode emendar se sem grande consequencia, 
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mas o erro em dispor a situação, e ordenar os fundamentos não tem depois outro remedio mais que 
o derrubar as obras começadas. 
46.º Quanto ao jardim em que agora falei vos digo que eu não sei que extenção de terreno 
tendes para elle; e que contentando me prezentemente do espaço que deixaria a nova travessa, que 
aconselhei acima, que abrísseis da Calçada do Combro para a travessa do Jaques nesse tal 
espaço formo hum pequeno jardim, que por ser dentro na Cidade não he desprezável. Tambem 
o não he pella sua figura, suposto que se parte tanto da comum. Eu não so ignoro quanto sitio 
tendes de que nunca me informastes, nem respondestes sobre isto a Manoel, mastambem ignoro 
em que altura ficara esse jardim para a rua, e nessa duvida lhe fis no canto para as travessas huma 
escada de quatro palmos, e meio / fl. 14 / em que vos poreis, mais, ou menos degraos conforme a 
necessidade, e no alto desta escada fis huma gaiola para pássaros ; sempre me parecerá acertado 
que o jardim não fique no nível do quarto nobre mas o passeio sim, e que para o jardim se dessa ao 
menos por seis degraos, e para o passeio por hum somente a respeito das chuvas: a rezão desta 
diferença que quero he, que o passeio convem que seja rezervado, pois que comunica os quartos 
da Senhora, e do homem, q que se sirvão delle as Pessoas nobres, mas não os Creados aos quais 
não se pode rezervar o jardim – e especialmente ao jardineiro: E assim fazendo no passeio que fica 
mais alto hum parapeito, e pondo lhe huma grade no fim do pequeno tabuleiro triangular que vereis 
na planta estará impedida, a passagem continua do passeio para o jardim ao qual eu destino para 
flores na esperança de que tenhais agua com que regalas, e se não ficará servindo de quintal. 
47.º Se o dito passeio em que já vos tenho falado muito não vos agradar tanto como a mim, 
podeis em vez de lhe por arvores fecha lo com alguma espeçie de tecto para que sirva sempre de se 
communicarem os dous quartos nobres. 
48.º Assim elle, como tudo o mais de que trato ha de padecer as criticas, e acuzaçõens a que são 
expostos todos os desenhos, e como seria possível que quando eu desprezo tanto as plantas, que 
me mandastes deixem os autores dellas, e os seus / fl. 14 v.º / parciais de reprovar a minha. Eu a não 
deffendo, e vos torno a declarar que vos deixo absoluta, e inteira liberdade, para que não uzeis 
della, ao que somente acressento, que se quizeres usar de huma parte, reprovando outra, e nesse 
cazo me apontares o defeito, verei se há modo de remedia lo, porque reconheço muito possivel, 
antes provavel, que ajuntando se a minha ocupação os pezares, e cuidados com que ando 
justamente afflito, nãoesteja em termos de esperar felicidades nos inventos. 
49.º Por estes estorvos que vos digo não mando por agora todos os riscos neçessarios para a 
boa inteligência da fabrica como serão o alçado interior do pateo, o Talho, ou espacato de pessas 
principais, as ignografias do quarto em baixo do quarto de homem, das Cavalariças; Cocheiras, e 
offiçinas que se hão de acressentar as que estão feitas. 
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50.º Tudo isto vos remeterei com promptidão se vos determinares a seguir a minha planta, e se me 
mandares a daquelle, que chamamos andar da rua que tendes já feito para a calçada do Combro, e 
na rua formoza, porque sem isso nunca posso saber bem de que modo hei de fundar as Cazas, 
pois nas que agora ordenei, caminhei como se diz vulgarmente as apalpadelas, porque ainda que 
me vali, e com difiçil estudo, das paredes já feitas não posso saber, se as que acressentei de novo 
no quarto da Senhora vão fundadas como dizemos / fl. 15 / no ár, o se tem em baixo fundamentos 
em que se firmem. Se as achares fundadas no ár entendei que não he por ignorançia, se não 
porque faltando me a vossa informação pedida não quis perder tempoem aguardar a resposta, visto 
que se não poderem fundar se sobre os baixos, servem ao menos de mostrar vos qual era a idea. 
51.º Prezentemente vos mando cinco plantas, huma do quarto baixo da parte das Senhoras 
somente, feita pello mesmo petipé de Santos Pacheco, Canavari; e Missier, para que possais bem 
conferir a minha ideia com as suas. Nessa mesma planta há mais outro risco que contem a parte do 
quarto baixo já fabricada, mostrando nelle com três cores differentes as emmendas, e o modo com 
que planto as paredes do quarto nobre sobre as paredes que fez Pacheco. Duas mesmas plantas 
de todo o quarto nobre do edifício, mas huma em maior petipé para que o pedreiro conhessa 
bem as proporçoens das cazas, em cujos membros de portas, e anelas não há huma so polegada 
de differença de humas para as outras, e esta exactidão lhe mostro pellas linhas de pontos, que 
signalão as notaveis enfiladas, de sorte que, tanto elle puzer os meios das portas adonde as linhas 
os pedem não pode errar membro algum dos lados das ditas portas. Nesta mesma planta aponto 
os parágrafos da prezente carta, a que me reporto para a explicação / fl. 15 v.º / e aponto os 
tamanhos das cazas, e grossuras das paredes. Outra planta que mostra a ignografia da escada, 
promiscuamente com a do saguão, e ali escrevi tudo o que me pareceu util para instruir o Pedreiro, 
mas para que contivesse essas instruçõens a fiz em grande petipé. Outra planta he a do Alçado de 
huma porção com o meio da fachada, cujo resto deve prosseguir na mesma forma desta, e para 
que vos conferisseis esse alçado com o de Canavari vai no seu mesmo petipé. Também vos 
restituo todos os riscos que me mandastes, e porque dous vinhão muito rotos os forrei de pano. 
52.º Torno a falar vos do portal de Canavari não só porque vos agrada tanto, mas porque talvez se 
achará feito, e não quizera que perdêsseis o seu grande custo. Nesse cazo podeis emprega lo, 
tirando fora os três arcos exteriores, e seus pilares rústicos, e pondo o dito portal com duas grandes 
janelas aos lados; mas, como elle tem quinze palmos de abertura, e os meus arcos não tem mais 
que treze, se a verga, e cimalha estiverem feitas, será preçizo para o aplicares que deiteis fora os 
primeiros dous lanços de escada que sobem para os primeiros dous tabuleiros, pondo ali grades, e 
contentando vos com os outros dous lanços que descem tabuleiros para o saguão. Bem entendido, 
que se o dito portal não está feito com summa ventagem que façais os ditos arcos, e não o portal. / fl. 
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16 / 
53.º Tambem não posso deixar de lembrar vos que se o amor da regularidade for em vos mais 
poderozo que a economia de evitar despezas, tendes o modo de fazer o edifiçio uniforme 
derrubando as cazas na rua formoza, e fazendo hum quarto para a Senhora da mesma construção, 
e ordem que o quarto de homem que eu pus para o Loreto, sem outra alteração mais, que a de 
devidires o campo que toma a livraria em três pessas que sirvão de camerins, e caza de lavor, 
porque isso basta para que fiquem as Senhoras bem acommodadas, com tanto que se satisfaçãode 
terem somente duas antecâmaras. Nesses termos havia de contar se o que está ja fabricado por 
huma linha desde o cunhal da calçada do Combro, athe hum Cunhal, em que já vos falei acima no 
paragrafo 9.º que estará, pouco mais ou menos de fronte da Igreja das Merces. Ora emtão o 
terreno que desprezareis, ou havíeis de deixalo para o serviço publico, ou ocupalo com pequenas 
cazas de aluguel pegadas a caza nobre, e nesse cazo não derrubáveis toda a parede já feita por ali, 
porque somente arebatareis; mas em fim esta he huma idea na qual, se ganháveis total 
regularidade despendíeis considerável dinheiro, de sorte que nella não interporei juízo. 
54.º Alguem vos diria que para lograr regularidade, vos, em lugar de cortares as cazas feitas na 
rua formoza, fabricásseis o / fl. 16 V.º / quarto de homem / tendo para isso terreno / com a mesma 
figura exterior, e obtuza que fez Santos Pacheco, mas isso reprovo eu com a reflexão de que vos 
ficava tão grande o quarto de homem que não terieis familia com que enche lo. Alias reconhesso 
que daquella sorte era o edifiçio muito mais regular do que da sorte que vai na minha planta; 
duvido porem emquanto me não informais que tenhais sitio para fazer o dito novo corpo obtuso. 
55.º Acabo declarando vos o meu maior embaraço. He que os petipés de todas as plantas que me 
mandastes são errados entre si, posto que se quizerão immitar, e errados nas suas próprias 
divizoens, e assim não posso eu assegurar me na verdadeira medida de todo o vosso terreno, de 
sorte que será possível que sem culpa minha acheis que se não ajusta fielmente o meu dissenho 
com o vosso sitio, e deveis primeiro de tudo fazelo medir exactamente por pessoa capaz com 
réguas, e não com cordel, advertindo, que quando medires as paredes exteriores não se hão de 
por essas tais réguas obliquamente como sobe a Calçada, mas hão de por se ao nivel, porque, 
alias, seria a medida errada. Santos Pacheco equivocase nessa medida nas suas mesmas plantas, 
e eu gouernando me pella extenção que vejo nellas mais ventajoza acho que o Comprimento pella 
calçada do Combro he de trezentos setenta, e dous palmos, e meio. Eu tomo para o meu dissenho, 
contando pellos quartos baixos cujas paredes por fora são / fl. 17 / mais grossas do que as altas, 
trezentos cincoenta e nove palmos e meio, de sorte que deixo ainda treze palmos para a travessa 
nova que vos aconselho, e se vos agora, examinando o sitio de novo, vires que a travessa não pode 
ser tão larga, mo avizareis, para que se mude a planta, excepto se a diferença for tão pequena que 
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não prejudique muito a luz da livraria. Acho nas medidas de Pacheco pella parte da Calçada do 
Combro o seguinte. 
Em vinte três janelas cada huma com seis palmos, e meio de luz……………....................... p.os 149 ½ 
Em vinte dous, chamados membros entre as luzes das janelas a nove palmos....................... p.os 198 
Em quatro desses membros, observando os nas ignografias, porque no alçado estão confusos há 
de excesso aos outros ….............................................................................................................p.os  12 
Nas maiores distancias dos dous cunhais, athe as luzes das primeiras janelas, a seis palmos e 
meio ………………………......……………………………………………….…..…..........................….p.os 13 
São em tudo ……………………………………………….………………..….....…....................... p.os 372 ½ 
Eu empreguei em vinte huma janelas ja lavradas ……………..…....………….....................…. p.os 136 ½ 
Em vinte membros como os já feitos ……………………......…..........……......................………… p.os 180 
Na diferença de seis membros maiores que os outros …………………...…..........................…… p.os 30 
Nos dous cunhais athe a luz das janelas do quarto baixo ……………......…...……...............…… p.os 13 
Na largura da nova travessa que aconselhei ……………………......…...…................………….… p.os 13 
São em tudo ………………………………………………………......................….....……………. p.os 372 ½ 
56.º Pella parte da rua formoza regulei os membros como já estão feitos, e pellas partes da 
Travessa do Jaques, e da nova / fl. 17 v.º / travessa futura dispus os membros como achei que 
convinha. 
Ora Deus nosso Senhor pella intercessão de sua Maj Santissima vos encaminhe em todo, e vos 
deixe lograr esta noua caza se a fizeres, em companhia de Vossa Mulher, a cujos4 me ponde, e de 
vossos filhos. A elles, como a vos lanço a bênção. Deus uos guarde m.es a.es como dezejo. Vienna 
de Austria 14 de Abril de 1734 
 
 
Vosso Paj que muito vos ama5” 
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Segunda Carta, Viena de Áustria, 15 de Dezembro de 1734 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÉVORA, Cód. CX/1-6, n.º 25, fls. 18 a 23 v.º. 
 
“Meu Filho do meu coração He neçessario fazer commigo hum grande esforço de sofrimento, 
para que achando me atormentado de huma torrente de desgraças continuadas, e actualmente 
enfermo de gota, vos escreva em matérias de tão pouca consideração, como são Fabricas, e 
Plantas: Porem julgando possivel que vos espereis alguma resposta minha, e que na demora 
recebais prejuízo grave, não quis encarregar me desse escrúpulo, e assim vos responderei com 
muita boa vontade, mas com muito mao humor. Por João Pires vos mandei huma carta mui 
dilatada que continha 56 Capitulos, e como vos não sois homem mui dado a leitura julgo que a 
lereis huma so vez, e muito depressa, quando ela necessitava de quazi se tomar de cor para 
perceber bem o dissenho, em que se reflectia, e para se responder as criticas que eu suppunha 
naturais nos Architectos que vos servem de Consultores. 
Vos me pedistes huma planta em que eu trabalhei todas as noites inteiras de hum inverno, e 
confeço que não tomei essa penosa fadiga tanto por afago paternal, quanto para apartar a 
immaginação de horrores, que então me afligião como futuros e que agora me afligem ainda como 
passados. 
A dita planta que communicada aqui a Pessoas inteligentes / fl. 18 v.º / foi summamente louvada 
vos remeti com expreçõens modestas, dizendo vos que as communicasseis aos vossos 
Architectos, e sobretudo vos encareguei o mesmo que agora encarego, mando, e ordeno, e he 
que vos não prendais, nem constrangais a segui la, declarando vos que em a executares me não 
fazes lizonja, nem ponho nisso empenho, ou gostos: porem acrescento huma circunstancia, alem 
daquela primeira ordem, e he que não admito mistura, entre o meu invento com o invento 
daquelles tais doutores Architectos, e que deveis seguir ou hum, ou outro, porque eu não deixarei 
mutilar, estropiar, e remendar o que inventei, por homens que certamente vos aconselhão mal, e 
que tem curto conhecimento da Arte que profeção, aproveitando se hum delles chamado Carlos 
Martelo da vossa credulidade, e pouca experiencia de obras para vos persuadir dezatinos, e ate 
falsidades. 
Como eu tenho provas / pois que deixei copias de tudo o que me inviaste / das ideas de Santos 
Pacheco, e Missier não me cansarei em falar mais delles, e so tratarei agora daquelle novo animal 
com que me alegais, o que na verdade me faz ter compaxão de vos, pois o credes, e dizeis que 
elle he certamente bom Architecto, e seguro; a que respondo que para o vos reputares por seguro 
he neçessario / fl. 19 / que elle haja edificado muito, e que eu o supponho tão seguro na Arte, 
como nas informações que vos deu de si, as quais vos declaro que são todas falsas. Diz o dito 
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Senhor Carlos Martelo que fora aqui Capitão Ingenheiro, e mandando eu examinar isso nos livros 
do Comissariado que corresponde as nossas vedorias não se acha que tal homem fosse; nem 
Capitão, nem Official. Informei me com Marinoni Mestre deputado, ha muitos annos pello 
Emperador para os ingenheiros, e este o não conhece. Tambem o Baron Ficher nascido aqui, e 
primeiro Architecto do Emperador não o conhece. Tambem João Lucas Architecto do Principe 
Eugenio, e antigo aqui não o conhece. Porem mandando ouvir nisto a Beduzi, a quem nunca 
falei, dis que o conhece mas que não sabe que elle fosse Official, e que não achou nelle 
nenhuma luz de Architectura Civil. Diz mais o Senhor Martelo que em Hollanda foi Tenente 
Colonel (sic), e isso tenho por impossível porque os Holandezes não costumão adoptar, ou 
receber officiais que vem de servir outras Potencias, e em Hollanda são necessários largos 
annos de servisso para chegar a Tenente Colonel (sic). Diz mais que na Haija me falou, e na 
caza que elle fabricou para o Conde de Obdam, mente porque eu me não lembro de ver tal 
homem, e nunca entrei na tal caza nova do Conde de Obdam senão muito tempo depois de 
acabada / fl. 19 v.º / quando, em huma unica vez fui vizitar sua Irmãa, porem ainda mente mais 
em dizer que elle fabricou aquella caza porque o mesmo Obdam era o primeiro Architecto della, 
e se serviu para os adornos de hum Francez Marot, e de seu filho aos quais Estevão conheceu, e 
servia se o Obdam para as dispoziçõens ezenciais da construção de hum chamado Dussar tão 
bem conhecido de Estevão. A dita caza que he mui brinacada, e cheia do que nos chamamos 
Framenquerias não deve dar regras para a Architectura. Diz mais o Senhor Martelo que 
percebeu bem na minha planta ser riscada por Beduzi, pezame de que elle achase sitio em vos 
para vos encaixar essa patarata, porque em riscos de régua, e compasso já mais se pode 
perceber a mão dos authores. Conheçe se a mão de quem pinta e a mão de quem debuxa, mas 
não a mão de quem lança linhas direitas. 
Hora esse embusteiro he tão ignorante, e descomedido que despreza Vitruvio, e os Capiteis 
Jonicos por dizer que são delle, quando este he o texto decizivo, e absoluto na Architectura, e o 
único author desta Arte de que ficarão preceitos, e regras por escrito depois de acabar a 
Republica Romana, e he elle de tal modo o único Mestre que os Architectos dos Seculos 
modernos forão mais, ou menos famosos, por seguirem ou mais, ou menos os seus preceitos no 
que edificarão / fl. 20 /, sendo quem felizmente o praticou o celebre Vignola. 
Em cujos termos o Senhor Martelo não podia dar tão forte prova de ser hum mizeravel ignorante 
que reprovar Vitruvio. Emfim Beduzi afirma que o tal Martelo foi creado de hum Cohnan Mestre de 
Artilheiros no Arsenal que aqui ha dos Borgeses, que como tal acompanhara ao dito Colman seu 
Amo em huma jornada larga que fizera na Transilvania, e que o Martelo não foi já mais Militar. 
Vos referis que elle condena as minhas colunas na baranda, mas as que eu ali puz não são 
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colunas se não pilastres a que os Italianos chamão lesenas,  e que declara que não tem a 
proporção devida. Eu replico que ellas tem a sua proporção sem hum cabelo de diferença, e 
acrescento que se elle provar que a não tem he sciente, mas que se o não provar he falsário, 
embusteiro, e caluniador. Elle diz que o corpo reintrante da baranda se retira cinco palmos e 
mejo, mente, porque se não retira mais que a largura de hum cunhal que embaixo tem três 
palmos, e mejo, e assim o escrevi eu no paragrafo 19 na larga carta que eu acento que não 
lestes. Elle condena os Arcos porque os queria postos sobre pilares, e não conhece o basbaque 
que os pilares rústicos sustentão a cornija inferior, e que os arcos estão plantados sobre as suas 
impostas na forma devida. Elle condena que a Architrava / fl. 20 v.º / do corpo principal sirva de 
Cornija ao resto da Caza, não deve de ter vista em quantos edificios se praticão estas que 
chamão cornijas architravadas; A mesma idêntica esta feita neste Palacio de Rofrano em que eu 
moro que he mui bem ordenado,    e se em toda a vossa caza se puzese, alem da Architrava 
tudo o que os Françezes chamão entablement, Frizo, e cornija de Cantaria, custaria isso infinito 
dinheiro. Diz o tal Martelo que eu não descrevi as janelas na forma em que ellas estão feitas, eu as 
descrevi conforme o risco de Canevari que me inviaste, e deixei copiado: porem se o tal Canevari 
as fez depois de outro modo, assim vos poderão servir, e se ajustará o dessignio com atenção a 
ellas. Diz elle Doutor que o edificio ha de custar quinhentos mil cruzados; provarei; como ja vos 
disse no paragrafo 44 da larga carta que ha de custar muito menos da que fazia Santos 
Pacheco, porque leva muito menos braças de parede, e que me parece que o seu custo não ha de 
igualar o da Caza da Moiraria, ou da Caza do Marques de Valença. Diz que a escada sendo mui 
lejeira ha de custar quinze mil Cruzados; provarei que ha de custar muito menos que a da 
Moiraria pellas rezõens que vos disse no paragrafo 17 da larga carta, e se a escada que involve 
saguão, e sala, não custar mais de 15m Cruzados vem o / fl. 21 / Palacio a sahirvos mui barato. 
Emfim concluo que o tal Martelo he hum ignorante embusteiro, e me envergonho de lhe estar 
fazendo replicas. Beduzi afirma que elle não tem nem luz de architectura civil, e como dizeis que 
elle despreza a Beduzi vos informo de que o tal Beduzi he sciente e foi hum dos primeiros 
Architectos do Emperador Joseph. 
Quanto a mão que o Martelo diz que conheceu vos responderei que inventando eu tudo quanto 
contem esta planta a pós em risco limpo o meu secretario, o qual não so he bom Architecto, mas 
insigne debuxador, porem em rezão do muito que tem que trabalhar na minha secretaria a não 
copiou elle mesmo e chamou dous ajudantes que na sua caza, e a sua vista fizerão as copias que 
vos forão aos quais eu paguei 60m Reis. 
Entremos agora com os reparos que fez Missier, ou com os vossos próprios. Quanto aos 
balaústres das janelas digo que se fazem de mil modos, e que me parece que vos ponhais 
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aquelles de que tiveres mais gosto assim nas janelas, como na baranda. Eu ordonei na baranda 
hums que me parecerão baratos, mas reconheço que se podem fazer muito mais bonitos. Será 
bom que vejais o livro que Missier ha de ter de hum author moderno Françez chamado / fl. 21 v.º / 
Daviler, o qual no primeiro tomo na planche, ou estampa 94 tras muitas sortes de Balaustres os 
que eu pus são como os que ahi dessignou Missier. 
Pareçe me bem que poupeis gastos, e que ponhais nos cantos as janelas que tendes ja lavradas, 
e porque eu as não conhecia vos mandei o alçado feito sem levar os cantos, deixando vos assim 
toda a liberdade para ellas; as do papel fino de Missier não são boas 
Se a janela no ângulo do oratório he de tão rara, e singular vista como dizeis, parece me bem que 
mudeis o Oratorio para outra parte, mas nisso haverá muito que conferirmos porque he prejudicial 
romper a entrada, e ordem do quarto segundo composto de Cazas pequenas, o qual pello tempo 
adiante pode bem servir para huma sogra, e convenho comvosco em que no cazo de mudares o 
oratório, aquella caza de canto, em que eu o plantava se deve fazer com outra figura para o que 
se podem formar diferentes projectos que eu vos mandarei daqui. 
Quanto ao sitio eu nunca me hei de esforçar em aconselar vos despeza, porem não tendo as 
cazas alhejas que podeis comprar, mais frente do que vinte sete palmos e mejo não he provável 
que custem muito: Concluo em que no terreno que já tendes de 308. Palmos se pode fazer 
bastante caza mas emtão he indispensavel / fl. 22 / deitar abaixo as paredes interiores que fabricou 
Santos Pacheco, para que, sem estarmos sojeitos a estas tais paredes, se disponhão os quartos 
nobres como for conveniente, e inventarei emtão muitas, e diferentes plantas. 
Nada se pode idear sem estar seguro nas mididas, e as que agora mandastes a Manoel vem 
erradas por vos, e por Santos Pacheco, como vereis no vosso pequeno papel original que vos 
restituo. Nelle se diz por huma banda que a botica tem 34 ¾ , e vos escreveis pella outra banda 
que a botica tem 43 ¾ . Hora por qual destes nos havemos de governar? Vos dizeis que a 
parede da rua formoza tem 156. Palmos e mejo Santos Pacheco a diminue de hum quarto 
porem nas plantas de Pacheco, Missier, e Canevari vem muito menos comprimento naquella 
rua, e eu segui essa midida na minha planta Hora por qual nos havemos de governar? Santos 
Pacheco até na somma errou, quando ajuntou os palmos da rua direita, alias calcada do 
Combro, e assim o vereis na emenda que ali aponto. 
De sorte que não posso regular algum dissenho, especialmente pella travessa do Jaques 
adonde vem hum chamado cordão, e outras linhas de pontos que fazem tudo embrulhado, e 
impercetivel, e me he necessaria nova explicação feita por quem a saiba obrar melhor. / fl. 22 v.º / 
Emfim o meu pozitivo voto he que se vos quereis aproveitar tudo o que fabricou Santos Pacheco 
he necessário comprares as Cazinhas alhejas para executar a planta que vos mandei, mas que se 
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não quereis comprar as tais Cazinhas, e vos contentais com a frente de 308. Palmos podereis 
fazer huma caza bonita com tanto que deiteis abaixo o que está fabricado pello Pacheco, excepto 
a parede que vai pella calçada do Combro acima, advertindo tãobem que nesse cazo não será 
fácil abrires huma travessa nova por não diminuir a frente de trezentos, e outo palmos. 
No cazo em que deitais abaixo as parouiçes de Pacheco, podereis aproveitar vos da nobre vista 
que dizeis que há para a parte dos Paolistas, e fazer nesse ângulo alguma bela peça em lugar do 
oratório 
He neçessario detestar, e escomungar in secula seculorum o embusteiro Carlos Martelo, e 
podeis servirvos de Missier, visto que me dizeis que he bom homem modesto, e dócil, porque eu 
daqui o hirei metendo a rezão, mostrando lhe o que convem que se faça para que elle o execute. 
Do carater, e condição de Santos Pacheco me não dizeis nada, e tem me geito de ser algum 
Portuguez serrado, de entendimento grosso, e teimoso. O certo he que esse / fl. 23 / seu risco de 
mididas que agora me mandais vem muito confuzo, e se não pode compreder. As cazinhas que 
elle vos tem fabricado são abomináveis, e eu nem hei de emprender, nem cuidar mais em outra 
planta se não deitando as abaixo, e Como o vosso terreno he irregular, e diabólico nas ladeiras ha 
de ser necessario muito estudo para vos fazer couza boa se vos hauveres de restringir aos 308. 
Palmos e abater ainda desses a largura de huma travessa. Cuidai bem no que vos convem, e já 
que o embusteiro de Carlos Martelo vos meteu o medo no corpo por conta do gasto, mandai fazer 
hum orsamento, e avaliação da obra antes de a começares porque assim o praticão todas as 
pessoas sezudas. 
Mandai taõbem midir a proporção que tem entre si as janelas que Pacheco fez para a rua 
formoza porque ellas na sua planta vem diabolicas, e não he tolerável em hum edifício nobre 
janelas tão irregulares, pois que contendo aquella parede nove não acho ali mais, do que três 
janelas que tenhão entre si os membros iguais, alem das suas horríveis viagens, e contra viagens. 
Hora heis ahi huns dos homens que julgarão a minha planta, na qual a simetria  foi apurada a 
não ter huma polegada de diferença. Outro Juiz foi Missier que reprovou os balaústres feitos na 
forma dos que elle mandou designados do que talvez se esquecia. 
/ fl. 23 v.º / Lembro vos que communiquei tudo isto ao Marques de Alegrete porque he so quem 
poderá aconselhar vos bem, mas para isso sera neçessario que elle leia tão bem a minha primeira 
carta larga que vos escrevi. 
Pondo me aos pés de Vossa Mulher, abraçar em meu nome os Netinhos, aos quais, como a vos 
lanco a bênção Deus vos Guarde m.es a.es como dezejo. Vienna de Austria 15 de Xbro de 1734 
Vosso pai que muito vos ama6” 
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Terceira Carta, Viena de Áustria, 15 de Dezembro de 1734 
De Estêvão de Menezes para o seu irmão Fernão Teles da Silva 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÉVORA, Cód. CX/1-6, n.º 25, fls. 30 a 31 v.º. 
 
“Meu irmão do meu Coração Respondo a huma Carta Vossa antiga pois que he a primejra em 
que acuzareis a entrega da Planta, e em que me mandastes as medidas do Terreno, e parecer 
dos Architectos: Eu tive esta Vossa Carta há dez, ou doze dias, mas como meu Paj, que tem 
tomado a peito o Vosso empenho, quis elle mesmo Responder vos, e se acha com gotta, foi 
precizo dilatar vos a Resposta ate hoje, em que vaj tambem a sua. Della vereis como essas gentes 
se enganão, ou vos enganão, e a quem vos direis confiar; e asim o que ha que fazer na minha 
Opinião, he chamar algum outro mais capaz, e menos patarata de cujo conselho se possa fazer 
cazo; mandar medir o Terreno, e fazer hum plano justo delle, que eu desde o principio Vos pedi, 
dizendo-vos que por esta falta se hia aqui às apalpadellas; e finalmente medir a Obra pella 
Planta como ahi fez sempre toda a pessoa Sezuda, e por orsamento avalialla; e feita esta 
operação da medida por pessoa que já tinha tomado outras, podereis saber com pouquíssima 
differença as braças de parede, e seu custo, as traves, madejramentos de telhados, e obra de 
carpinteiro em grosso as varas de / fl. 30 v.º / azulejo, e de Ladrilhos, as telhas, os alizares, e 
finalmente pouco mais, ou menos o que deve custar a Obra, para a qual já tendes huma parte 
de paredes, e quasi todas as janellas, e cornija. Esta medição, e orsamento ouço a meu Paj que 
mandavão ahi fazer ordinariamente e que João Antunes executava com facilidade, e outros. Por 
ella se pode ver que a Planta de Pacheco parecendo tão simples, e ordinária custaria mujto mais 
que a de meu Paj, por ser muito major no numero de casas, e por consequencia de paredes, por 
ter muitos mais vigamentos, sobrados, janellas, e escadas. Tambem a de Canavaris custaria 
muito mais, ficando com bem mais quartos, estando a escada deste Como a dos Santos he 
mais custoza que a de meu Paj, em razão dos emgauchidos, e quantidade de pedra que ambos 
empregão por falta de gosto, e de arte, que he o que brilha tanto na Obra de meu Paj e que he 
tambem o que me fez espanto a essas pobres gentes pouco versadas, e intelligentes de Obras. 
Como Carlos Martel não he Architecto, mas he mentirozo, não ha que cuidar nas suas ridiculas 
criticas; e como / fl. 31 / o torpissimo Pacheco mostrou no que ahi fez a sua incapacidade, e nem 
sequer huma medida sabe tomar, tambem se não deve mais cuidar nelle, do que para chorar o 
que se gastou, ou se perdeo pellas suas desastradas mãos; mas como o pobre Mizier sabe 
alguma couza de riscar, e he bom moço / ao que Vos me parece que dizeis / podeis servir vos 
delle como do segundo Architecto debajxo da direcção de outro, porque para primejro acho em 
consciência que não he capaz; assim por que não sabemos que nunca fizese obra, nem 
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frequentase ao menos algum Architecto hábil, Como porque  a Sua Planta, e os seus reparos 
mostrão hum genio muj inferior, ou subalterno. Que quer dizer / por exemplo / que se meu Paj 
visse algum Lavor, ou outra obra, que se acrescentou as janellas que aqui se mandarão de 
Canavaris havia de mudar a ordem da sua fachada. Crejo que nem huma molher se tiver algum 
juizo, ou gosto de obras, diria semelhante disparate. Como he possível que algum filete, moldura, 
ou bagatella semelhante faça tal impressão que mude todo hum frontispicio. Pois tambem a sua 
critica das grades he bem fundada, principalmente / fl. 31 v.º / sendo ellas as mesmas que o tal 
Missier poz na sua fachada / que me mandaste / tanto sobre a porta, como nas janelas dos 
cantos. Ora, meu Senhor, sem perder mais tempo com rapazes, com ignorantes, e com 
pataratas, mostraj as Vossas Plantas a homens de juizo, consultaj Architectos que o sejão 
verdadejramente como Federico, ou outro que tenha feito obra grande; medi; e avaliaj a Vossa, e 
vede bem ao depois se vos convem fazella porque na vossa idade ja não vaj bem emprender, nem 
desmajar ligejramente. O ponto meu Irmão he que tenhais boa saúde Vos, e a Vossa familia a 
quem me Recommendo como devo, e que Deos vos guarde pellos dilatados annos que vos 
dezejo.” 
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Quarta Carta, Viena de Áustria, 27 de Abril de 1735 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÉVORA, Cód. CX/1-6, n.º 25, fls. 32 a 33. 

 
“Meu filho do meu coração Não somente à ultima carta vossa do primeiro de Março tardo em 
responder, mas a outras muitas que antes me escrevestes, porem se eu deixara de Responder vos 
a mil, ainda assim não me ficarião escrúpulos de perguissa por vossa conta pois que para contentar 
vos me apliquei muito mais, que as Respostas, as plantas da vossa Caza 
Todos os inventos que pendem da immaginação neçessitão de Liberdade no espírito o qual eu não 
devo ter desafogado, achando me cheio de desgostos que Deus foi servido dar me nestes tempos; 
Os pezares não se acomodão com as curiozidades, e eu me admiro de que havendo passado 
somente quatro semanas depois que soube a morte de meu Neto João, que me feriu muito possa 
agora acabar de expedir vos os dissenhos incluzos, porque ainda que a constância certamente 
varonil de Estevão procura animar me he certo que as / fl. 32 V.º / suas infelicidades me custão 
extremozamente. A perda do seu terceiro filho fez em mim o que costumão obrar semelhantes 
sentimentos, que he o Revolver me, e atacar me a gota; de sorte que havendo a tido na maior parte 
deste inverno heis me actualmente com ella. Ora encomendemo nos todos a Nossa Senhora e 
falemos na vossa fabrica premeditada. 
He precizo que eu vos dezengane da opinião em que vos estais de teres hum mui bom sitio, pois que o 
julgo moderado na extenção e defectuozo por ser declive em todos os seus quatro lados, de modo 
que vos fica indispensável gastar muito nos dezentulhos, ou Rezolver vos a fazer huma parte do quarto 
nobre de homem térrea, e sem cazas por baixo. Se siguires este caminho haveis mister que o tal 
quarto nobre seja vasto, e magnifico. 
He lastima que vos não vendão as cazinhas pequenas que dizeis serem de Capela, mas ainda 
sahireis bem de embaraço / fl. 33 /, se vo las quizerem trocar com as vossas pequenas em que há 
trinta quatro palmos, e três quartos de frente, porque emtão fareis para a parte do Loreto o edifício 
Regular com a mesma figura que tem para a Rua formoza. O ficar elle com menos frente pella Calçada 
do Combro, e com menor pateo, sim lhe deminue muita grandeza, mas ainda assim será pompozo, 
e vos Respirarei no horror com que estais ao dezentulho. 
Como eu havia formado para explicar me com facilidade humas annotaçoens que devem escrever se a 
margem dos parágrafos da larga primeira carta, nellas achareis tudo o que agora poderia dizer vos, e 
assim não me dilato mais que asegurar vos quanto dezejo que com vossa mulher, e filhos logreis 
mui boa saude Ponde me aos pés da Exm.a Senhora D. Maria, e vede se quereis alguma couza 
Lanço vos a bênção, e Deus vos guarde m.s a.s: Vienna 27 de Abril de 1735  
Vosso pai que muito vos ama7” 
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Lista de Anotações à Primeira Carta de 14 de Abril de 1734 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÉVORA, Cód. CX/1-6, n.º 25, fls. 34 a 43. 
 
“Annotaçõens que deveis fazer escrever a margem de diversos paragrafos que forão numerados na 
minha larga carta de 14 de Abril de 1734, para que assim se evite a confuzão que vos cauzarião as 
alteraçõens feitas na nova planta que se reformou em rezão de quereres deminuir o terreno deantes 
destinado. 
Annotação8 
Quando eu parti de Portugal sabia muito bem os pressos dos materiais, e huma caza fabricada na 
forma da Planta que vos mandei não custaria naquelle tempo duzentos mil Cruzados. Porem 
como vejo que as vossas pedrerias que ajustastes tem augmentado tanto no custo, aprovo que 
cuideis em moderar a despeza do edificio. Suposto que elle perde muito em se deminuir o Pateo, 
reconheco que se lhe pode sofrer esse Defeito a vista da grande despeza que se poupa cortando lhe 
duas grandes cazas do quarto alto, e todas as que hião de baixo dellas, deminuindo o dezentulho, 
e evitando a compra daquellas cazas na Calçada do Combro que não são vossas, no que 
consinto especialmente porque entendo que o Palacio ainda fica mui magnifico. / fl. 34 v.º / 
Annotação9 
Aconselhovos que abrais a janela falsa que esta feita para a Rua formoza, e rompais a parede pello 
armario que tão bem está feito na caza do canto, porque ainda que a janela ha de ficar feia por 
dentro com viagem, e contraviagem, não será mais feia do que as outras que fez Santos Pacheco 
em todo o quarto baixo para a Rua Formoza que são diabólicas, mas sobre tudo aconselho, insto 
(sic), e grito que fassais a moderada despeza de emendar as janelas, e membros para a Rua do tal 
quarto baixo pondo as Regulares entre si, antes de lhe plantares em cima as janelas do quarto 
alto, porque se não toda a vida vos haveis de arrepender de deixares em pé aquella torpeza 
Annotação10 
Suposto que nesta minha nova planta haja mudanças no que antes era Oratorio, no escaparate, e 
no segundo camerim, e no Retrete, sempre podeis hir por agora emendando as paredes do quarto 
baixo da maneira que eu vos las mandei signaladas com as tres cores, verde, vermelha, e amarela, 
advertindo porem que na caza do canto que ficava debaixo do Oratorio será conveniente faze la 
de abobada / fl. 35 / fortificando a tal abobada com hum arco embebido nella que nasca entre as 
duas janelas da Calcada do Combro e vá a arrematar no lugar em que eu punha o leito, e emtão não 
havereis mister fazer nicho a Franceza que eu vos apontava, e se a cazo não quizeres construir o tal 
arco, em lugar de fazer o dito Nicho plantai duas Colunnas em tal proporção que deixem lugar para 
se armar entre ellas o dito leito, e não tenhais escrupulo de que essas Colunnas vos embarassem à 
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caza porque se houver leito ficão ellas Reprezentando huma alcoba. Tão bem vos advirto que na 
planta do quarto baixo adonde fis huma nova escadinha para hir a Cuzinha será necessario algum 
arco no tabuleiro da tal escada que sustente a mudança do Retrete, e do segundo Camerim 
Annotação11 
Na nova planta melhorou muito o uso desta caza da Donna, porque como fica agora immediata a 
sala, pode servir de verdadeira saleta, entrandose por ella na primeira antecamera, mas eu 
sempre serei devoto, que se entre immediatamente da sala para a dita antecamera / fl. 35 v.º / 
Annotação12 
A maior alteração da nova planta he cortar lhe quatro janelas, fazendo somente na fachada 
dezasete, como punhão Missier, e Canevari, e Reduzindo a Travessa nova, a qual eu julgo 
inescuzavel, a dez palmos, e meyo de largo, em lugar de treze que eu lhe destinava dantes. 
Como a dita travessa ha de ser tão enpinada que não podem hir coches por ella pouco perde em 
ser mais estreita. 
Annotação13 
O cunhal alto que Missier ordenava no angulo principal da calçada do combro, e me veyo aqui 
dessignado em papel fino he certamente improprio, pois não se lhe compreende forma de pilastre, 
que devia ser da mesma natureza dos outros que houver no alçado. Visto que vos quereis começar 
a trabalhar nelle cuidai logo neste ponto. Junto do dito cunhal quereis pôr as janelas que por ordem 
do dito Missier estão lavradas, ellas não são boas, mas he precizo aproveita las, e somente vos 
lembro que metendo lhe grades de pedra, ou grades de ferro, serão mais próprias se tiverem o 
que chamamos sacadas, e não peitoris, visto que se põem nos / fl. 36 / cantos, e são diferentes das 
outras do Edificio. 
Annotação14 
No numero das cazas ha alteração pois que se aboliu a primeira antecamera, e a primeira 
guardaroupa, e no sitio que ocupava o Oratorio se fizerão dous gabinetes Mudou se o Oratorio para 
o que era caza de comer em particular, e para esse efeito se fes outra de novo, estinguindo se o 
Escaparate, e converteu se em huma estreita Caza de Arcas, de sorte que em lugar das treze se 
devem contar quatorze no quarto de Senhora: No quarto de homem se estinguiu a primeira 
guardaroupa e se fes de novo huma caza para assistirem os valets de Chambre, e deste modo o 
numero de vintecinco cresce a vinte seis. 
Annotação15 
Este Pateo que seria mui magnifico por grande perde agora sessenta dous palmos de comprimento 
que lhe estava destinado, e fica somente de 192 e reçebe ainda outro danno porque o ângulo 
reintrante que há na Alameda se avizinha mais algum tanto da escada, com a diferença de sete 
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palmos, mas não pode ser de outro modo / fl. 36 v.º / se houver de conservarse a mesma ordem de 
Planta, e forma de escada, e como o vosso principal intento he poupar gastos de dezentulho, e 
da compra das cazinhas que não são vossas, supponho que sofrereis com paciencia o cerceio do 
pateo, principalmente quando observares que elle medido geometricamente como eu fis tem ainda 
agora de aria mais de doze mil16 palmos quadrados, e se a minha memoria não me engana não ha 
de ter mais numero de palmos quadrados o Pateo no Palacio Real, que ahi chamamos o da Capela 
Annotação17 
Pareçe me que vos dezejais que a escada seja mais larga: Isso não pode praticar-se neste novo 
cazo de cortar o Pateo, se não quando vos queirais outra forma de escada, de saguão, e de sala, 
mas adverti que emtão perdereis nestas pessas huma figura que he totalmente nova, e que 
nunca vi em planta alguma, quanto mais que deveis observar que sera rara em Lisboa a escada 
que tiver maior largura, e mui poucas ali terão treze palmos, nem Missier, nem Santos Pacheco 
puzerão mais nas que vos dessignarão. Ninguem / fl. 37 / pode duvidar que a escada da Moiraria he 
larga, e essa tem somente doze palmos. 
Ora quando a vos condenarem haver nos lanços somente seis degraos, e não impares, como era 
a antiga opinião dos Architectos, vos direi que muitas vezes ouvirieis o dictado de Fulano entrou 
nesta caza com o pé direito Esse nasceu de hum agouro, ou superstição dos antigos que querião 
começar a subir com o pe direito, e entrar no tabuleiro com o pe direito, e isso não se pode 
consiguir se não quando os degraos são impares, mas depois que os modernos não fizerão cazo 
dessa ridicula, e antiquissima superstição fabricão igualmente os degraos das escadas, pares, ou 
impares conforme lhes cahem a propósito, e nesta forma de escada de muitos tabuleiros, e muitos 
lanços de seis degraos, o serem impares, ou pares faz huma grande diferença na altura, com tudo, 
torno a dizer, que se não gostais muito desta minha escada, vos inventarei outras de mil modos, 
ainda que, no meu gosto, não tão boas. 
Annotação18 
Ainda que não quis pôr sobre a sala cupola cuberta de chumbo custoza pode com tudo se isso 
/ fl. 37 v.º / vos fizer apetite por se lhe huma das que chamão lanternas de pao cubertas com 
pouco chumbo para a qual se suba por cima do tecto da sala, e dali se logre huma admirável vista 
Para esse cazo serão precizas as escadas de pedra de quatro palmos que meto escondidas nas 
grossuras das paredes da sala para as primeiras antecamera, e guardaroupa as quais escadas 
julguei sempre úteis para conduzirem a huns quartos que nas mezaninas se podem destinar para 
Filhas, ou filhos; porem no cazo que vos nem queirais a tal lanterna, nem os taisquartos formados 
nas mezaninas, deixai de fabricar as ditas escadinhas que introduzo nas grossuras das paredes. 
Annotação19 

147 
 



08 | ANEXOS 
 

Estas duas cazas, a saber, a primeira antecamera, e primeira guardaroupa hão de abolir se, e não 
ficão para o quarto da Senhora mais que duas antecameras, e para o quarto de homens mais 
que huma guardaroupa, alem da caza destinada para as vizitas, porem a perda daquellas duas 
cazas se recompensara com a formosura das que agora são primeiras antecamera, e 
guardaroupa pois que estas tem de comprido setenta tres palmos / fl. 38 / 
Annotação20 
As que erão segundas antecameras, e guardaroupas se convertem em primeiras 
Annotação21 
Esta ha de contar se agora como segunda, e nella não ha mais mudança que a de se porem 
duas portas nos topos, em lugar de que somente havia nelles huma. O duplica las foi neçessario 
para que se entrasse nos novos gabinetes separadamente sem depender hum do outro, e a tal 
caza assim não ficou menos airosa. A rezão porque ella tinha a porta no meyo era o ouvirse do leito 
missa no oratorio o que agora cessa 
Annotação22 
O oratorio por instancias vossas foi transplantado para a que antes era Caza de comer em 
particular e pondo o Altar no meyo desta, ouvirá missa quem tiver a cabeca deitada no leito. O tal 
novo Oratorio hé pequenino, mas ouve se missa de muitas partes, e as criadas terão em cima 
tribuna para o oratório porque não ha de ser de esteira, pois não he da Reverencia devida que se 
lhe mostre em cima, e assim pode elle tomar com huma pequena cupola luz viva, e primeira 
quando não vos contenteis da luz segunda / fl. 38 v.º / a qual nelle he muita porque lhe vem de 
diversas partes e huma janela do Pateo está muito immediata a sua porta e grades. Os criados hão 
de ouvir missa daquella especie de corredor largo em que lhe fica a porta com grades ao lado della. 
Tem hum grande almario para se revestir o Padre, o que tudo faz que não importe o ser mui 
pequeno. No lugar do primeiro oratório que se aboliu fis dous lindos gabinetes, hum Redondo com 
dezouto palmos de diâmetro, no qual as Senhoras assentadas no canapé logrão ao mesmo 
tempo diversos pontos de vista pellas duas janelas vizinhas do canto, e se lhe pode 
verdadeiramente chamar o gabinete da boa vista. O outro que he de figura outavada longa 
destino para brincos, ou porcelanas de presso, e elle pella sua situação, e bonita figura bem merece 
ornatos pomposos, he de vintedous palmos sobre quinze, e meyo, e supre a falta do escaparate que 
fica abolido. Debaixo de hum dos seus nichos no canto se lhe pode pôr huma cheminé, cujo fumo 
entrará na mesma tromba da cheminé que eu transplantei em huma caza do andar da rua, e esta 
tal tromba fará no tecto boa simetria com as outraschemines que vão no quarto do homem / fl. 39 / 
Annotação23 
A essa lhe tirei hum palmo na largura porque agora não necessita de levar bem junto ao canto a 
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porta para o retrete, antes o novo retrete he muito melhor que o antigo porque cabem nelle algums 
cofres, e tem duas entradas. Tão bem lhe mudei a cheminé que fica agora melhor situada, e no lugar 
em que estava a primeira cheminé se abriu huma porta a que se pode chamar Tribuna para ouvir 
missa do Leito. 
Annotação24 
Neste não ha mais alteração que a de por lhe bem no meyo da parede a porta que vai para a 
Camera e de tirar lhe o grande almario dos vestidos, reduzindo o a hum almario ordinário. 
Annotação25 
Neste deminui consideravelmente a largura não tanto para fazer o retrete, quanto para formar a 
cazinha das Arcas, se he que por estreita se lhe pode chamar caza, pois que realmente he hum 
corredor. 
Annotação26 
Está abolido, mas bem se pode ainda assim levantar no quarto baixo a pequena parede de cor 
vermelha que eu fazia ali para sustenta lo / fl, 39 v.º / Isto he se quizeres conservar em baixo 
commodidades para pôr vestidos 
Annotação27 
Nesta ha somente a mudança de lhe augmantar meyo palmo, e de lhe abrir huma Tribuna 
Annotação28 
Na grossura da parede desta caza introduzi o cano da secreta que ha de haver na mezanina em 
cima, o qual cano convem que fique vizinho ao fogo da cuzinha, e que entre no outro cano que ha de 
fazer se para as inmundicias da dita cuzinha que planto para aquella parte. 
Annotação29 
Esta se converteu em oratório, e he substituida por huma que novamente planto entre a saleta da 
Donna, e a caza do aparador, ficando ali propriamente situada, ella terá dezouto palmos em 
quadro. 
Annotação30 
Nesta se lhe cortou quatro palmos de comprimento, e se fés com melhor figura a escada que vai 
para o quarto baixo; em cima da dita escada há outra semelhante pella qual as criadas hão de / fl. 40 
/ subir para as mezaninas, e quando de noite a Donna fechar a porta que está na caza do aparador 
junto dessa dita escada, fica rezervado todo o quarto feminino, e fica debaixo de chave a subida 
das criadas, e uso do oratorio. O grande almario, que fiz agora no oratorio deu ocazião a mudar a 
figura da dita escada, formando a circular, e mais commoda, e mais clara do que era 
Annotação31 
A esta se lhe cortou meio palmo de comprimento, mas ganhou muito na sua nova situação pella 
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mudança da Planta 
Annotação32 

Esta se aboliu 
Annotação33 
A esta se lhe cortou dozer palmos, e meyo no comrimento, e se formou de novo junto a ella huma 
caza semelhante a da Donna, adonde assistão os pages, ou os valets de chambre grande não 
devem estar na guardaroupa, e tãobem se gostares disso poderão entrar por ali as vizitas, assim 
como no quarto da Senhora. / fl. 40 v.º / 
Annotação34 
Disto não trato agora emquanto não sei a vossa ultima rezolução sobre o cortar ou não o Pateo. 
Annotação35 
Como o Pateo se corta em consequencia fica mais corto o passeyo, mas sempre da mesma 
largura. 
Annotação36 
Se vos rezolveres, como entendo, a cortar o Pateo, e se tãobem conseguires comprar as 
Cazinhas alheias de palmos vinte sete, e meyo de frente, poderieis lograr huma fachada para a 
parte do Loreto obtusa, e semelhante à que está já fabricada na Rua Formoza, mas perdendo o 
amor ao Jardim, e formando a nova travessa de tal modo, que vá para a parte do jaques, 
costejando o vosso passeyo, e vos permita fazer a fachada na dita Travessa do Jaques totalmente 
em si regular. Oh que isso vos daria hum lindo Palacio! Porque emtão havieis de abraçar com dous 
lanços de escadas, introduzidas por baixo do passeyo, à fonte, que ponho no pateo no angulo 
reintrante, e essas ditas escadas se ajuntarião / fl. 41 / por detras da onte(?), e se subiria com hum 
só lanço para a Travessa do jaques para huma porta aberta debaixo do assento de pedra, que 
está no meyo do passeyo, logrando se assim segunda entrada nobre para a gente de pé na vossa 
morada. 
Suposto que eu deante disse neste paragrafo que ficaria exçessivo o quarto de home pello corpo 
obtuso, que lhe acresçentaseis, ocorre me o modo de fazer ali hum belissimo quarto sem nenhum 
exçesso e desta exçelente mudança vos mandarei plantas se as quizeres. O Palacio teria emtão 
huma figura totalmente nova, e agradavel, e como o unico obstaculo, que há para isso, he o não vos 
quererem vender as cazinhas pequenas, lembro vos a proposta de trocares as vossas cazas de 
trinta quatro, e tres quartos de palmos de frente pellas ditas cazas alheias, com tanto que ao fazer 
essa troca vos deixem tomar pello quintal a vossa travessa, que ha de hir tornejando a parede do 
passeyo na travessa do Jaques. Bem galante ficaria o edificio Emfim tendes tempo largo para 
cuidar nisso, porque entretanto hireis trabalhando na Rua Formoza / fl. 41 v.º / 
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Annotação37 
Na suppozição de que não queirais ocupar mais terreno, que os vossos trezentos, e outo palmos 
vos formo o computo seguinte do como se reparte a fachada principal 
Em 17 janelas já lavradas de seis, e meyo ……………………………….................….…………p.os 110 ½ 
Em 16 membros como os já feitos de nove …………………………...................…………….…p.os 144 
Na diferença de seis membros maiores que os outros ……………................….….……………p.os 30 
Nos dous cunhais até a luz das janelas do quarto baixo ………….……….................… ……….p.os 13 
Na largura da nova travessa, que aconselhei …………………………………................……..p.os 10 ½ 
São  em  tudo  …………..............................................................................................................……p.os 308 
Emfim estas mididas vereis melhor na planta que vos mando acommodada ao terreno de trezentos, 
e outo palmos que he inteiramente vosso em que vos sinnalo a pequena travessa nova que podeis 
fazer A dita planta vai em papel delgado por não compor grande masso, e porque esse papel não 
duraria, estando na mão do Pedreiro vos mando tãobem em papel grosso o quarto somente da 
Senhora em que por agor trabalhais, o qual pequeno papel aturara na mão do pedreiro, 
principalmente se vos o forares de pano / fl. 42 / 
Tendo escrito atéqui me rezolvi a mandarvos tãobem em papel delgado outra planta que contem 
a nova ideia de formar o quarto de homem tãobem com o ângulo obtuso como ha no quarto da 
Senhora porque não pude rezistir a tentação de proporvos este projecto pello melhor, pois que 
vejo que ficando emtão o Palacio Regular não se vos acrescenta despeza no numero das cazas se 
não na fermozura dellas, e sendo eu contente do quarto da senhora que he o mais próprio que 
soube immaginar para remedio das torpes cazas baixas ja feitas, confesso que acho melhor este 
quarto de homem que agora vai com o ângulo obtuso, do que o quarto que está disposto para a 
Senhora 
A frente pella calçada acima fica neste projecto aquella mesma de 17 janelas que vai no outro 
projecto, e quanto a nova travessa a fareis da largura que quizeres, se ajustares a troca das 
vossas cazinhas com as outras. 
Nesse cazo aproveitai toda porção de terreno que puderes rezervar para vos na troca, porque se 
ficares rezervando alguma porção consideravel podereis nella fazer hum pequeno jardim para o 
qual se passará do edificio por huma ponte sobre arco, pois que suposto que o Tribunal da 
Camara não vos sofriria isso em qualquer outra Rua, não pode embaraça lo em huma travessa 
que vos abris de novo em terreno vosso, e ainda que o tal jardim seria não somente mui peaqueno 
/ fl. 42 v.º / mas de figura informe, sempre era hum dezafogo Porem em tudo isto falo as 
apalpadelas, porque me falta informação bastante. 
Vos dezejais que vos mande plantas das officinas, e não considerais que não posso determina las 
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sem eu saber as que estão ja feitas por Santos Pacheco das quais nunca me inviastes dessignio, 
nem sei que altura tem, nem se nellas ha dous andares como mostra a antiga planta Nesta que 
vai de novo condennareis telvez o veres na galeria determinada huma baranda, ou coro para 
istrumentos: he porque não sabeis o como hoje esta em moda fazer estas tais barandas, ou 
coros de musica nos saloens, e pessas grandes em que pode haver bailles, ou qualquer genero 
de festa, e o descreve la eu na planta, não vos empenha a executa la, mas se acazo a fizeres vos 
mandarei o risco della, e da forma com que hão de entrar os tangedores pella escada particular; A 
tal escada neste quarto de homem fica summamente bem situada. Deste quarto posso dizer vos 
que não conheço outro em Lisboa igualmente bom; o unico escrupolo que se offereçe na sua 
perfeição he que a caza de Reçeber vizitas tem algums emchalsos de janellas mui longos por razão 
do lado ser obtuzo, mas nesses enchalsos não ha a minima viagem / fl. 43 / e eu me aproveitei do 
seu defeito para fazervos hum pequenino beliche de escrever fechado com vidraças em lugar de 
portas para Reçeber bem a luz das duas janelas, entre as quais o plantei, porem se não gostares 
delle, bem o podeis entopir sem teres horror a os grandes enchalsos.” 
 
 
 
 
 
NOTAS   
1 Ms. roído. 
2 Ms. roído. 
3 Ms. roído. 
4 Ms. ilegível. 
5 Rubrica dificilmente decifrável. 
6 Rubrica dificilmente decifrável. 
7  Rubrica dificilmente decifrável. 
8 À margem direita: “No paragrafo 3 que começa Em segundo lugar, escreva-se à margem delle”. 
9 À margem direita: “No paragrafo 7 que começa A Planta finalmente Escrevasse”. 
10 À margem direita: “No paragrafo 9 que começa Não posso encobrir” 
11 À margem direita: “No paragrafo 10 que começa Refutando pois”. 
12 À margem direita: “No paragrafo 12 que começa Conservei o que”. 
13 À margem direita: “No paragrafo 13 que começa Empreguei as”. 
14 À margem direita: “No paragrafo 14 que começa Fis vintecinco”. 
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15 À margem direita: “No paragrafo 16 que começa Fis o Pateo”. 
16 Entrelinhado: “e setecentos”. 
17 À margem direita: “No paragrafo 17 que começa Fis huma Escada”. 
18 À margem direita: “No paragrafo 18 que começa Fis a Sala”. 
19 À margem direita: “No paragrafo 20 que começa Fis nesta duas”. 
20 À margem direita: “No paragrafo 21 que começa Fis a segunda”. 
21 À margem direita: “No paragrafo 22 que começa Fis a terceira”. 
22 À margem direita: “No paragrafo 23 que comeca Fis por esta mesma cauza”. 
23 À margem direita: “No paragrafo 24 que começa Fis a camera”. 
24 À margem direita: “No paragrafo 25 que começa Fis o principal”. 
25 À margem direita: “No paragrafo 26 que começa Fis o segundo”. 
26 À margem direita: “No paragrafo 27 que começa Fis entre dous”. 
27 À margem direita: “No paragrafo 28 que começa Fis huma caza”. 
28 À margem direita: “No paragrafo 29 que começa Fis huma caza sextavada”. 
29 À margem direita: “No paragrafo 31 que começa Fis huma caza de vinte”. 
30 À margem direita: “No paragrafo 32 que começa Fis huma caza de vintouto”. 
31 À margem direita: “No paragrafo 33 que começa Fis huma caza de vinte sete”. 
32 À margem direita: “ No paragrafo 34 que começa Fis tratando”. 
33 À margem direita: “No paragrafo 40 que começa Fis ao lado”. 
34 À margem direita: “No paragrafo 46 que começa Quanto ao Jardim”. 
35 À margem direita: “No paragrafo 47 que começa Se ó dito”. 
36 À margem direita: “No paragrafo 54 que começa Alguem vos diria”. 
37 À margem direita: “No paragrafo 55 que começa Acabo declarando”. 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8.2. 
Planta do Piso Nobre do Palácio do Monteiro-Mor 

Desenho à escala 1:250, reduzido a partir de cópia do original à escala 1:100 
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8.3. 
Planta do Piso Térreo do Palácio do Monteiro-Mor 

Desenho à escala 1:250, reduzido a partir de cópia do original à escala 1:100 
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8.4. 
Planta do Piso em Sobre Loja do Palácio do Monteiro-Mor 

Desenho à escala 1:250, reduzido a partir de cópia do original à escala 1:100 
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8.5. 
Planta do Terceiro Piso do Palácio do Monteiro-Mor 

Desenho à escala 1:250, reduzido a partir de cópia do original à escala 1:100 
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8.6. 
Planta do Quarto Piso do Palácio do Monteiro-Mor 

Desenho à escala 1:250, reduzido a partir de cópia do original à escala 1:100 
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8.7. 
Planta do Quinto Piso do Palácio do Monteiro-Mor 

Desenho à escala 1:250, reduzido a partir de cópia do original à escala 1:100 
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8.8. 
Planta do Sexto Piso do Palácio do Monteiro-Mor 

Desenho à escala 1:250, reduzido a partir de cópia do original à escala 1:100 
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8.9. 
Planta do Sétimo Piso do Palácio do Monteiro-Mor 

Desenho à escala 1:250, reduzido a partir de cópia do original à escala 1:100 
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8.10. 
Alçado Sul - Principal - do Palácio do Monteiro-Mor 

Desenho à escala 1:250, reduzido a partir de cópia do original à escala 1:100 
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa 

 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8.11. 
Alçado Poente do Palácio do Monteiro-Mor 

Desenho à escala 1:250, reduzido a partir de cópia do original à escala 1:100 
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa 

 

 

     



ANEXO 8.12.

Planta Piso Nobre
Primeira Versão Proposta pelo Conde de Tarouca

Escala 1:250

PALÁCIO DO MONTEIRO-MOR

Instituto Superior Técnico | Mestrado Integrado em Arquitecura
DIssertação de Mestrado em Arquitectura | Redesenho da autora

Joana Izasca Salta | Orientador João Vieira Caldas
Outubro 2015



ANEXO 8.13.

Planta Piso Nobre
Segunda Versão Proposta pelo Conde de Tarouca

Escala 1:250

PALÁCIO DO MONTEIRO-MOR

Instituto Superior Técnico | Mestrado Integrado em Arquitecura
DIssertação de Mestrado em Arquitectura | Redesenho da autora

Joana Izasca Salta | Orientador João Vieira Caldas
Outubro 2015



ANEXO 8.14.

Planta Piso Nobre | Escala 1:250

PALÁCIO DO MONTEIRO-MOR

Instituto Superior Técnico | Mestrado Integrado em Arquitecura
DIssertação de Mestrado em Arquitectura | Redesenho da autora

Joana Izasca Salta | Orientador João Vieira Caldas
Outubro 2015



ANEXO 8.15.

Planta Piso Térreo | Escala 1:250

PALÁCIO DO MONTEIRO-MOR

Instituto Superior Técnico | Mestrado Integrado em Arquitecura
DIssertação de Mestrado em Arquitectura | Redesenho da autora

Joana Izasca Salta | Orientador João Vieira Caldas
Outubro 2015



ANEXO 8.16.

Planta Piso em Sobre Loja | Escala 1:250

PALÁCIO DO MONTEIRO-MOR

Instituto Superior Técnico | Mestrado Integrado em Arquitecura
DIssertação de Mestrado em Arquitectura | Redesenho da autora

Joana Izasca Salta | Orientador João Vieira Caldas
Outubro 2015



ANEXO 8.17.

Planta Terceiro Piso | Escala 1:250

PALÁCIO DO MONTEIRO-MOR

Instituto Superior Técnico | Mestrado Integrado em Arquitecura
DIssertação de Mestrado em Arquitectura | Redesenho da autora

Joana Izasca Salta | Orientador João Vieira Caldas
Outubro 2015



ANEXO 8.18.

Planta Quarto Piso | Escala 1:250

PALÁCIO DO MONTEIRO-MOR

Instituto Superior Técnico | Mestrado Integrado em Arquitecura
DIssertação de Mestrado em Arquitectura | Redesenho da autora

Joana Izasca Salta | Orientador João Vieira Caldas
Outubro 2015



ANEXO 8.19.

Planta Piso Nobre | Escala 1:250

PALÁCIO LAVRADIO

Instituto Superior Técnico | Mestrado Integrado em Arquitecura
DIssertação de Mestrado em Arquitectura | Redesenho da autora

Joana Izasca Salta | Orientador João Vieira Caldas
Outubro 2015



ANEXO 8.20.

Planta Piso Nobre | Escala 1:250

PALÁCIO LUDOVICE

Instituto Superior Técnico | Mestrado Integrado em Arquitecura
DIssertação de Mestrado em Arquitectura | Redesenho da autora

Joana Izasca Salta | Orientador João Vieira Caldas
Outubro 2015



ANEXO 8.21.

Planta Piso Nobre | Escala 1:250

PALÁCIO BARBACENA

Instituto Superior Técnico | Mestrado Integrado em Arquitecura
DIssertação de Mestrado em Arquitectura | Redesenho da autora

Joana Izasca Salta | Orientador João Vieira Caldas
Outubro 2015



ANEXO 8.22.

Planta Piso Nobre | Escala 1:250

PALÁCIO DO PATRIARCADO

Instituto Superior Técnico | Mestrado Integrado em Arquitecura
DIssertação de Mestrado em Arquitectura | Redesenho da autora

Joana Izasca Salta | Orientador João Vieira Caldas
Outubro 2015



ANEXO 8.23.

Planta Piso Nobre | Escala 1:250

PALÁCIO SCHÖNBORN-BATTHYÁNY

Instituto Superior Técnico | Mestrado Integrado em Arquitecura
DIssertação de Mestrado em Arquitectura | Redesenho da autora

Joana Izasca Salta | Orientador João Vieira Caldas
Outubro 2015



ANEXO 8.24.

Planta Piso Nobre | Escala 1:250

PALÁCIO DAUN-KINSKY

Instituto Superior Técnico | Mestrado Integrado em Arquitecura
DIssertação de Mestrado em Arquitectura | Redesenho da autora

Joana Izasca Salta | Orientador João Vieira Caldas
Outubro 2015



ANEXO 8.25.

Planta Piso Nobre | Escala 1:250

PALÁCIO LIECHTENSTEIN

Instituto Superior Técnico | Mestrado Integrado em Arquitecura
DIssertação de Mestrado em Arquitectura | Redesenho da autora

Joana Izasca Salta | Orientador João Vieira Caldas
Outubro 2015


