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RESUMO 

O objecto de estudo deste trabalho de investigação é o edifício do Palácio Alvor. 

Desde a sua construção em 1698 que o edifício foi habitado por aristocratas portugueses, ao 

que se seguiram um provedor da Casa da Moeda, um conde alemão, um cônsul holandês, um 

aristocrata inglês e até D. Amélia de Leuchtenberg, Imperatriz do Brasil e 2ª mulher de D. Pedro IV. 

Foi depois comprado pelo Estado e serviu de sede ao Museu Nacional de Belas Artes e ao Museu 

Nacional de Arte Antiga (MNAA), a partir de 1911. 

O edifício foi sendo sujeito a obras de alteração e de ampliação. O MNAA ocupa actualmente 

o edifício original do palácio, um edifício anexo a Poente e ainda a Igreja das Albertas. 

O objectivo deste trabalho era a formulação de hipóteses de caracterização do Palácio Alvor 

em concepções anteriores às já conhecidas (1931), idealmente na sua concepção original (1698). A 

caracterização incluiria a apresentação de desenhos de plantas do edifício tal como terá sido na 

época da sua construção e nos momentos em que foi intervencionado de forma significativa.  

Os resultados mais directos desta investigação foram os desenhos de plantas relativas ao 

estado do palácio em 1774, e sua justificação, tendo-se concluído não ser possível formular uma 

hipótese credível sobre a configuração original do palácio. Foi também aqui recolhida, organizada e 

comentada criticamente a informação histórica e arquitectónica produzida por outros investigadores, 

permitindo um conhecimento mais completo sobre o palácio nos 320 anos da sua existência. 
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RESUMO 

The subject of study of this investigation is the building of Alvor Palace. 

From its construction in 1698, the building was occupied by Portuguese aristocrats, a count from 

Germany, a Dutch Count, an English aristocrat and even by D. Amelia, Empress of Brazil and wife of 

D. Pedro IV. 

It was bought after by the Sate and it was chosen as the building to install the Fine-Arts 

Museum and , from 1911, to the National Ancient Art Museum (MNAA). 

The building was subject to transformations and extensions. The MNAA presently occupies 

the original building of the palace, a building built to west and the Church of Santo Alberto. 

The objective of this work was the formulation of hypothesis of characterization of the Alvor 

Palace in earlier conceptions to the earlier known (1931), ideally in its original conception (1698). The 

characterization would include the presentation of the building plans of the building's state in 1774, 

and its justification, having concluded it was not possible to formulate a credible hypothesis about the 

original configuration of the palace. It was also here gathered, organized and critically commented the 

historical information and architectonical produced by others investigator, allowing a more complete 

knowledge about the palace in its more than 320 years of existence. 
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1 Introdução 

1.1 Objecto de estudo e temática da investigação 

 
O objecto de estudo deste trabalho de investigação é o edifício do antigo Palácio dos Condes 

de Alvor, também conhecido por Palácio das Janelas Verdes ou Palácio Alvor, designação que se 

utiliza normalmente nesta dissertação. 

Foi no Palácio Alvor que foi instalado o então fundado Museu Nacional de Belas Artes 

(MNBA), em 1884, e que começou a funcionar o Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em 1911. 

Desde a sua construção, na transição do século XVII para o século XVIII, até à actualidade, o 

edifício tem sido sujeito a obras de alteração e de ampliação, ocupando actualmente o MNAA a 

construção original do palácio, a Igreja das Albertas e um edifício anexo a Poente, cuja importância 

neste estudo justifica a sua designação como o Anexo. 

A temática da investigação é o projecto arquitectónico original do Palácio Alvor – análise 

formal e funcional ou distributiva – e as transformações que foi sofrendo desde a sua construção, 

enquanto habitação de uma família aristocrática a partir do final do século XVII, até agora, enquanto 

MNAA. De notar que o museu começou a funcionar no palácio ainda antes deste ter sofrido obras de 

ampliação. 

O processo de investigação reveste-se de alguma complexidade por actualmente o MNAA 

funcionar num edifício constituído por corpos de diferentes épocas que foram sendo sujeitos a 

ampliações e a alterações arquitectónicas e de utilização.  

 

1.2 Objectivo da pesquisa  e motivação para a realização do estudo 

 
Na génese deste trabalho de investigação esteve a informação recebida do professor 

orientador, Professor Doutor João Vieira Caldas, sobre a falta de documentação disponível, do ponto 

de vista arquitectónico, sobre o Palácio Alvor. Os desenhos do edifício original seriam inexistentes ou 

de paradeiro desconhecido e considerou-se importante construir uma hipótese fundamentada sobre o 

projecto arquitectónico inicial. 

Após a revisão da literatura inicialmente feita (Ennes 1940, Couto 1943, Porfírio 1987, Matos 

1989, Manaças 1991, Martins 2014, Ficha SIPA, etc.), e do trabalho de levantamento de dados 

posterior, concluiu-se que, apesar da enorme quantidade de informação compilada sobre o MNAA, 

não havia documentação ou não era possível encontrá-la, nem tinham sido até ao momento 

apresentadas hipóteses sobre o edifício original e a sua evolução do ponto de vista arquitectónico.  

O trabalho mais recente, e também o mais completo, realizado sobre o edifício do MNAA é o 

de Henrique Martins (2014) que o realizou no âmbito do seu mestrado em museologia (FCSH/UNL). 

Considera-se que esta dissertação é a obra encontrada de maior importância e que maior contributo 

deu à presente investigação.  

Martins fez uma pesquisa minuciosa e rigorosa sobre a história dos corpos que  compõem o 

complexo do museu mas, apesar de apresentar os desenhos que recolheu, não trabalhou sobre os 
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mesmos nem teceu comentários especializados sobre as alterações que estes foram apresentando 

ao longo dos séculos, até por não ser esse o âmbito do estudo em Mestrado em Museologia que 

realizou. Martins refere inclusivamente que a sua “falta de conhecimentos técnicos na área da 

Arquitectura dificultaram a interpretação e foram decerto uma desvantagem para o resultado final do 

projecto”1.  

Tal como Martins, nenhum dos autores das obras consultadas estuda o edifício do ponto de 

vista estritamente arquitectónico. São investigadores de outras áreas científicas, nomeadamente de 

História, História de Arte e Museologia. Existia por isso espaço e interesse para um estudo mais 

especializado do Palácio Alvor, do ponto de vista do campo de estudos da Arquitectura, incluindo a 

análise formal, funcional e distributiva do edifício. 

Justificada a pertinência da investigação a realizar sobre o edifício original do Palácio Alvor, 

que seria apoiada na pesquisa histórica feita anteriormente e recolhida na bibliografia consultada, a 

presente investigação assume-se como uma tentativa de completar, do ponto de vista arquitectónico, 

o trabalho histórico e museológico já realizado.  

Em resumo, o objectivo deste trabalho de investigação é a formulação de hipóteses de 

caracterização do Palácio Alvor em concepções anteriores às já conhecidas, idealmente na sua 

concepção original. Essas concepções são concretizadas através da apresentação de desenhos de 

plantas do edifício tal como terá sido na época da sua construção e nos momentos em que foi 

intervencionado de forma significativa. Esses desenhos de plantas serão acompanhados de 

descrições e explicações sobre o processo que conduziu à sua elaboração, importantes para a 

melhor compreensão arquitectónica deste edifício com 320 anos de existência. 

 

1.3 Metodologia da investigação 

 
Para se chegar a uma formulação hipotética de como terá originalmente sido o Palácio Alvor 

considerou-se importante analisar fontes documentais escritas e iconográficas. 

O enquadramento teórico foi construído a partir de uma revisão bibliográfica exaustiva que 

permitiu descrever o Estado da Arte em relação a esta problemática. A consulta e a análise de 

bibliografia e de outra documentação escrita (livros e artigos publicados, manuscritos, teses de 

mestrado e actas de colóquios inéditas, memórias descritivas, correspondência, inventários, sites, 

etc.) e a análise de elementos gráficos (pinturas, painéis de azulejos, desenhos, fotografias, 

desenhos técnicos, cartas de levantamentos topográficos, etc.) foram imprescindíveis para a 

elaboração das plantas do palácio tal como teria sido em épocas anteriores. Estas plantas 

constituiriam parte importante dos resultados da investigação. 

A leitura da ficha sobre o Palácio Alvor do Sistema de Informação para o Património 

Arquitectónico (SIPA), disponível online no site monumentos.pt, foi o ponto de partida para a pesquisa 

bibliográfica realizada, já que a bibliografia consultada foi seleccionada a partir da lista bibliográfica 

que consta na ficha SIPA. A sugestão de muitos dos outros títulos lidos surgiu da consulta da tese de 

Henrique Martins (2014).  

                                                        
1 Henrique MARTINS - O Museu Nacional de Arte Antiga, o edifício e a sua história. 2014, Vol. I, p.10. 
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Muito cedo no processo de levantamento de dados, ainda antes de ser iniciada a pesquisa 

bibliográfica, foram localizadas reproduções de desenhos técnicos do Palácio Alvor e do Convento 

das Albertas em três instituições: na Biblioteca do SIPA 2 , na Biblioteca e Arquivo Histórico da 

Secretaria-Geral do Ministério de Economia3 e no Arquivo Nacional da Torre do Tombo4.  

Para além da recolha de dados em fontes escritas e da consulta de desenhos técnicos, foi 

ainda importante para a realização deste trabalho a consulta de documentação sobre a zona de 

Santos com representações do Palácio Alvor ou do MNAA. Foi encontrada documentação de 

diferentes tipos, como as já referidas pinturas, painéis de azulejos, desenhos, fotografias, desenhos 

técnicos, incluindo desenhos técnicos em formato DWG e cartas de levantamentos topográficos. 

A cartografia foi consultada no site da Câmara Municipal de Lisboa5. Estão acessíveis online 

21 cartas históricas de Lisboa, sendo a “Planta Topographica de Lisboa”, de 1780, a mais antiga a 

incluir a área de Santos. Porém, o levantamento mais antigo a apresentar maior nível de detalhe e 

que foi de maior utilidade para este investigação foi o dirigido por Filipe Folque em 1856-58. 

Foram analisadas quatro panorâmicas da cidade de Lisboa, em diferentes suportes, que 

representavam a zona de Santos. O Palácio Alvor só aparece representado na Vista de Lisboa da 

Academia Nacional de Belas Artes, realizado em c.17686. As restantes vistas são do fim do século 

XVII e do século XVIII: uma pintura, um desenho e um painel de azulejos. No painel de azulejos 

Grande Panorama de Lisboa 7 não consta o palácio, por o painel ter sido pintado em 1698 ou 1699, 

sendo o ano provável de construção do Palácio Alvor o de 1698. Incompreensivelmente nem a 

pintura Panorama da Cidade de Lisboa no século VXIII8 nem a Panorâmica de Lisboa em 1763 de 

Bernardo de Caula9 incluem o palácio, ao contrário do que seria de esperar, já que são posteriores à 

construção do edifício. No caso das representações onde o palácio não existe, é possível vislumbrar 

o tipo de construções anteriores sobre as quais o palácio terá sido edificado. 

Foram também considerados importantes dois desenhos e duas fotografias encontradas no 

Arquivo Histórico e no Arquivo Fotográfico do MNAA, da fachada Sul do palácio, e uma fotografia 

encontrada no arquivo on-line da Torre do Tombo, da fachada Norte. 

Os desenhos em formato DWG do actual edifício do MNAA foram facultados por colegas do 

Instituto Superior Técnico (IST) que realizaram propostas para a ampliação do MNAA no âmbito da 

disciplina de Projecto de Arquitectura (2013/4), do 4º ano do Mestrado Integrado em Arquitectura.  

De modo a poder analisar a tipologia do Palácio Alvor à luz do seu contexto histórico e 

geográfico, foi considerado essencial o estudo das características dos palácios urbanos seis-

setecentistas em Lisboa. Foi estudada documentação sobre palácios análogos — da mesma época, 

do mesmo tipo, dimensão, ocupações, funções e com finalidades semelhantes — de modo a melhor 

                                                        
2 A Biblioteca do SIPA (Forte de Sacavém) está integrada na Direcção-Geral do Património Cultural. 
3 O espólio da Biblioteca e Arquivo Histórico da Secretaria-Geral do Ministério de Economia inclui o fundo 
documental da Secretaria-Geral do ex-Ministério das Obras Públicas 
4 O Arquivo Nacional da Torre do Tombo pertence à Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas (DGLAB) e está 
sob a tutela do Ministério da Cultura. 
5 Pode ser consultado no Módulo Temática>Cartografia>Cartografia Histórica em: http://lxi2.cm-lisboa.pt/lxi  
6 Documentação recolhida na Academia Nacional de Belas Artes (ANBA). 
7 http://lisboaemazulejo.fcsh.unl.pt (consultado em Fevereiro de 2018) 

8 Pintura exposta no patamar da escada do piso intermédio do Anexo do MNAA, s.d. 
9 https://almada-virtual-museum.blogspot.pt/2015/01/ 
 

http://lxi2.cm-lisboa.pt/lxi
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conhecer as formas e organizações de espaços comuns nesses contextos históricos e sociais. 

Considera-se provável que essas formas e organizações de espaços fossem semelhantes às 

utilizadas no projecto inicial do Palácio Alvor. O estudo de palácios análogos – e de preferência que 

não tivessem sido tão modificados quanto o Palácio Alvor - facilitou a “leitura arquitectónica“ do 

palácio e contribuiu para a elaboração de hipóteses sobre as características arquitectónicas do 

palácio à época. 

Esta foi genericamente a metodologia seguida para analisar a involução do edifício do MNAA 

e concluir sobre as características do edifício do Palácio Alvor, aquando da sua construção. 

Uma vez recolhida informação sobre a zona de Santos, sobre o edifício e seus projectos de 

alteração, e sobre outros palácios conterrâneos e coevos, foram desenhadas plantas do palácio nos 

momentos de maior transformação — que ocorreram nos século XVIII, XIX e XX — utilizando sempre 

o mesmo grafismo, de forma a tornar clara a leitura da evolução do edifício. 

 

1.4 Estado da arte 

 
O Palácio Alvor, enquanto obra de arquitectura, tem sido referido em inúmeras publicações 

sobre o MNAA mas não existe nenhum trabalho publicado ou inédito conhecido que verse 

exclusivamente sobre o palácio enquanto tal. Existem no entanto obras que, com mais ou menos 

detalhe, incluem informação sobre o complexo de construções que constitui o edifício do MNAA: o 

Palácio Alvor, o Anexo e a Capela das Albertas. 

As publicações relevantes para esta investigação podem ser agrupados em cinco categorias. 

A primeiro é constituída pelas entradas de dicionários e de inventários consultadas; a segunda inclui 

as publicações sobre o MNAA, enquanto museu; a terceira agrupa os trabalhos académicos sobre o 

MNAA; a quarta, as publicações sobre a Casa Nobre do século XVII e XVIII; por último, a quinta 

categoria reúne as publicações que, não versando directamente sobre o MNAA nem sobre o seu 

edifício, contêm informações sobre o mesmo. 

Dentro do primeiro grupo destaca-se a ficha “Mosteiro de Santo Alberto / Palácio Alvor / 

Museu Nacional de Arte Antiga” 10  do Sistema de Informação para o Património Arquitectónico 

(SIPA)11. Como referido, esta ficha lista os títulos bibliográficos considerados mais relevantes para a 

realização deste trabalho. Para além disso inclui uma descrição do complexo do MNAA e uma 

cronologia dos principais eventos ocorridos nos mais de 3 séculos de existência do palácio. As 

entradas sobre o Palácio Alvor no Inventário de Lisboa 12  (1946), no quinto volume da obra 

Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa13 (1988), assim como no Dicionário da Arte 

Barroca em Portugal14 (1989) contêm informações sucintas mas essenciais sobre o palácio. As duas 

                                                        
10 http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SitePageContents.aspx?id=08a335ea-db85-4fdd-862b-
fe6e623e44a8 
11 SIPA - Sistema de informação e documentação sobre património arquitectónico, urbanístico e paisagístico 
português e de origem ou matriz portuguesas gerido pela Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).  
12 Norberto ARAÚJO - Inventário de Lisboa. 1946. 
13 M. Maia ATAÍDE - Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa. 1988. 
14 José Sarmento MATOS - Dicionário da Arte Barroca em Portugal. 1989. 
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primeiras obras apresentam-no de um ponto de vista histórico e a última inclui uma breve análise 

arquitectónica.  

As publicações do MNAA importantes para esta temática são essencialmente obras que não 

incidem sobre o palácio mas sobre o museu — sobre as suas colecções e exposições — e que 

geralmente contêm uma secção introdutória com a história do edifício. A informação referida neste 

tipo de publicações é sintética e muito semelhante em todas as publicações. Entre este tipo de obras 

está o livro Museu Nacional de Arte Antiga (1977) o que mais caracteriza a história do edifício e as 

alterações a que foi sujeito desde a sua origem enquanto palácio nobre até às duas adaptações a 

edifício de museu. Os Boletins dos Museus Nacionais de Arte Antiga (1939 a 1944) e os Boletins do 

Museu Nacional de Arte Antiga (1947 a 1969) 15 , publicações periódicas do MNAA, contêm 

importantes notas sobre o palácio e artigos que descrevem com maior detalhe o edifício e as obras a 

que foi sujeito. Destacam-se os artigos escritos por João Couto 16  e Augusto Cardoso Pinto 17 , 

respectivamente o 2º director e um conservador do MNAA. 

Nenhum dos trabalhos académicos que abordam a temática desta investigação foi realizado 

no âmbito de estudos em Arquitectura. Realizados por autores das áreas de História, de História de 

Arte e de Museologia, abordam na sua maioria o museu como instituição e as exposições aí 

realizadas. 

Ainda que o objectivo dos trabalhos que se referem de seguida não fosse a análise 

arquitectónica do edifício, duas teses de mestrado foram da maior importância nesta investigação, 

pelo levantamento de informação feito e pelo nível de pormenor com que o documentaram. São as 

dissertações Museu Nacional de Arte Antiga: uma leitura da sua história. 1911-1962 de Vítor 

Manaças (1991)  e O Museu Nacional de Arte Antiga, o edifício e a sua história  de Henrique Martins 

(2014). A primeira dissertação contém um volume com reproduções de desenhos técnicos do edifício 

que remontam a 1918 e um outro volume com documentos, incluindo memórias descritivas de 

projectos de intervenção no edifício. A segunda dissertação é actualmente o trabalho que maior 

volume de informação reúne sobre o MNAA, desde a sua origem à actualidade. Reúne também um 

grande número de gravuras, fotografias e desenhos técnicos.  

O objectivo proposto para esta investigação exigiu que se compreendessem tipologias de 

palácio contemporâneos e conterrâneos do Palácio Alvor. A bibliografia sobre a Casa Nobre dos 

séculos XVII e XVIII, ainda que não incida exclusivamente sobre o Palácio Alvor, permite que se 

conheçam as características da arquitectura palaciana seis-setecentista. A bibliografia sobre este tipo 

de habitação é pouco extensa, especialmente sobre a Casa Nobre Urbana, e especificamente em 

Lisboa. No entanto existem importantes obras que fazem uma análise formal, funcional e distributiva 

de palácios lisboetas. Destacam-se A Casa Senhorial em Portugal18 (2015), que contém artigos sobre 

diferentes tipos de palácios e sobre diferentes épocas, do ponto de vista arquitectónico, e o artigo 

                                                        
15 O Boletim dos Museus Nacionais de Arte Antiga era referente ao conjunto dos Museus Nacionais de Arte 
Antiga que entre 1939 e 1944 incluía o Museu dos Coches. Durante o período em que funcionaram agrupados, o 
MNAA adoptou o nome de Museu das Janelas Verdes. 
16 João COUTO – “Notas para a história da ampliação do Museu das Janelas Verdes”. Boletim dos Museus 
Nacionais de Arte Antiga. 1939, vol. I, nº2. 
17 Augusto Cardoso PINTO – “Ainda a propósito do Palácio das Janelas Verdes e das suas obras II”. Boletim dos 
Museus Nacionais de Arte Antiga. 1941, vol. II, nº5.  
18 Hélder CARITA – A Casa Senhorial em Portugal. 2015. 
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“João Antunes e a casa nobre do seu tempo”19 (no prelo), por ter como objecto de estudo João 

Antunes, o arquitecto que se pensa ter sido o projectista do Palácio Alvor e também as características 

do modelo de palácio urbano por ele difundido. 

Há outras publicações que ainda que indirectamente relacionadas com o Palácio Alvor 

constituem importantes fontes de informação. O artigo “O Dr. Matias Aires Ramos da Silva de Eça e o 

Palácio dos Condes de Alvor às Janelas Verdes”20 (1940), sobre a vida do proprietário do palácio na 

altura do terramoto (1744-1755) contém descrições do edifício na segunda metade do século XVIII, 

constituindo a informação sobre a época mais recuada que se conhece. Por último, a dissertação de 

mestrado Descobrir a dimensão palaciana de Lisboa na primeira metade do século XVIII. Titulares, a 

corte, vivências e sociabilidades21 (2012), por ter recolhido informação de fontes primárias sobre 

famílias nobres, forneceu importantes informações sobre a família Távora à época da construção do 

Palácio Alvor.   

                                                        
19 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). 
20 Ernesto ENNES – O Dr. Matias Aires Ramos da Silva de Eça e o Palácio dos Condes de Alvor às Janelas 
Verdes (MNAA. 1744-1763). Ethnos, revista do Instituto Português de Arqueologia, História e Etnografia. 1940. 
21 Pedro MIGUEL – Descobrir a dimensão palaciana de Lisboa na primeira metade do século XVIII. Titulares, a 
corte, vivências e sociabilidades. 2012, Vol. II. 
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2 Enquadramento histórico e geográfico do Palácio Alvor 

2.1 O lugar de Santos 

 

Segundo a lenda22, no início do século IV em Lisboa, terão sido torturados e mortos três 

irmãos, sob ordens do prefeito romano Daciano, por declararem a sua fé cristã. Os corpos, lançados 

ao mar, apareceram na praia da zona que conhecemos hoje como Santos. Em consequência, depois 

do culto cristão ter sido permitido no Império Romano, foi construída uma igreja onde se enterraram 

os corpos dos santos mártires Veríssimo, Máxima e Júlia. Esta terá sido destruída durante a 

ocupação muçulmana da península ibérica iniciada em 711.  

D. Afonso Henriques, após a conquista de Lisboa em 1147, mandou edificar uma nova igreja 

no local do desaparecido templo, organizando uma casa conventual no mesmo local. “A casa e a 

herdade de Santos (...) foram doadas por Sancho I à Ordem de Santiago (1194), para que se 

edificasse aí um mosteiro de freires clérigos e se ordenasse um cemitério”23. Ampliado e dignificado, 

o mosteiro acolheu na década de 30 do século XIII senhoras24 parentes dos monges-cavaleiros de 

Santiago dando origem a uma comunidade dúplice. Na década de 60 do mesmo século a Ordem de 

Santiago estabeleceu na casa conventual um convento feminino, “autonomizando-o da comenda e 

dotando-o dos rendimentos necessários à sua existência” 25 . As comendadeiras, nome pela qual 

ficaram conhecidas, foram transferidas em Setembro de 1490 para um convento “junto de Santa 

Maria do Paraíso (...), no sítio entre o Mosteiro de Santa Clara e o da Madre de Deus” que deu origem 

ao que conhecemos actualmente por convento de Santos-o-Novo”26 passando, por contraste, a zona 

anteriormente ocupada pelas comendadeiras a designar-se por Santos-o-Velho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1Grande panorama de Lisboa, c.1698. Pormenor do lugar de Santos27 

                                                        
22 https://www.publico.pt/2015/08/16/portugal/cronica_urbana/quem-sao-os-santos-1704889 
23 https://geneall.net/pt/forum/160774/mosteiro-de-santos-comendadeiras-de-santiago-comendadeiras-de-santos 
24 “Mulheres de maior obrigação dos Comendadores e Freires que no tempo que eles andavam ocupados na 
guerra contra os Mouros, viviam recolhidas no Mosteiro em grande honestidade. E como algumas vieram a 
professar os votos dos Cavaleiros, elegeram uma que como Prelada as governaria, à qual deram o título de 
Comendadeira, e foi a primeira que teve este título uma senhora ilustre de sangue.” (http://aps-
ruasdelisboacomhistria.blogspot.pt/2009/01) 
25 https://geneall.net/pt/forum/160774/mosteiro-de-santos-comendadeiras-de-santiago-comendadeiras-de-santos 
26 http://aps-ruasdelisboacomhistria.blogspot.pt/2009/01 
27 http://lisboaemazulejo.fcsh.unl.pt editado por Matilde Secca. 
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O eixo viário de saída para ocidente da cidade de Lisboa, em direcção a Belém, atravessava 

a zona de Santos. Era a Rua da Esperança, onde a partir do século XVI outras comunidades 

religiosas fizeram construir os seus conventos28, femininos e masculinos, entre os quais o de Nossa 

Senhora da Piedade da Esperança, o de Nossa Senhora da Nazaré do Mocambo (Convento das 

Bernardas), o de Nossa Senhora dos Remédios (Convento dos Marianos), o de São João de Deus e 

o Convento de Santo Alberto (Convento das Albertas), contíguo ao futuro Palácio Alvor. 

A presença de ordens religiosas aliada à construção de habitações nobres e à aprazível 

localização junto ao rio Tejo fomentou o desenvolvimento deste local. O convento de Santos-o-Velho, 

que após ter sido deixado pelas Comendadeiras de Santiago foi convertido na casa de Fernão 

Lourenço, feitor das Casas da Mina e da Índia, foi por ordem de D. Manuel I transformado em Paço 

Real em 150129.  

O bairro do Mocambo, que conhecemos actualmente como bairro da Madragoa, era uma das 

urbanizações que pontuavam o já referido eixo de saída da cidade, ao longo da frente ribeirinha, 

cujas ruas principais eram paralelas ao rio e não perpendiculares, como habitual, uma vez que as 

cercas do Paço Real (actual Palácio Marquês de Abrantes), do Convento de Nossa Senhora da 

Porciúncula (Convento dos Barbadinhos Franceses) e do Palácio dos Duques de Aveiro criavam uma 

ininterrupta barreira a sul da Rua da Esperança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura Civil (amarelo — da esquerda para a direita) Arquitectura Religiosa (roxo — da esquerda para a direita) 

1.Palácio do Conde de Óbidos 4. Palácio dos Condes de Murça 1. Convento de S. João de Deus 5. Convento das Trinas do Mocambo 

2. Casas do Conde de Alvor 5. Palácio Marquês de Abrantes 2. Convento das Albertas 6. Convento das Bernardas 

3. Palácio Viscondes da Asseca 6. Palácio dos Duques de Aveiro 3. Convento dos Marianos 7. Convento dos Barbadinhos Franceses 

  4. Igreja de Santos-o-Velho   

 

Figura 2 Grande panorama de Lisboa, c.1698. Pormenor da Rua da Esperança30 

                                                        
28 Henrique MARTINS - O Museu Nacional de Arte Antiga, o edifício e a sua história. 2014, Vol. II, p.14. 
29 O palácio foi posteriormente adquirido, no século XVII, pela família Lancastre, que o tornou conhecido por 
Palácio dos Marqueses de Abrantes, nome que detém actualmente. 
30 http://lisboaemazulejo.fcsh.unl.pt editado por Matilde Secca. 
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Esta urbanização encontrava-se consolidada já no início do século XVII e era habitada 

maioritariamente por uma população de pescadores e pessoas provenientes de África, o que 

possivelmente terá estado na origem do nome Mocambo. É correntemente aceite que a origem do 

nome Madragoa estará na contracção popular de «Madres de Goa», religiosas que detinham uma 

casa conventual na zona31. 

No final do século XVII, como é possível observar na figura 2, existiam já na zona várias 

importantes casas nobres, nomeadamente a dos Duques de Aveiro, a dos Lancastre (Palácio dos 

Marqueses de Abrantes e antigo Paço Real), a dos Condes de Murça, a dos Viscondes de Asseca e a 

dos Condes de Óbidos. 

O terramoto de 1755 pouco afectou o bairro, em oposição ao estado de ruína em que o 

centro da cidade se encontrava. A maioria das construções não sofreu danos significativos, incluindo 

o Palácio Alvor que saiu ileso, tendo o Palácio dos Duques de Aveiro e o Convento de Nossa 

Senhora da Nazaré (do Mocambo), conhecido também por Convento das Bernardas, sofrido maiores 

prejuízos. Muitas pessoas de diversos estratos sociais, incluindo várias famílias nobres, se 

transferiram para a colina que ficava por cima de Santos, conhecida por sítio de Buenos Aires e que 

era até à época, segundo José Sarmento Matos 32 , uma área esparsamente povoada e um 

testemunho da lide rural. Nestas terras que pertenciam a ordens religiosas surgiu rapidamente uma 

nova urbanização que conhecemos actualmente por Bairro da Lapa. As Freiras da Santíssima 

Trindade, mais conhecidas por Trinas (do Mocambo) detinham na sua posse os terrenos que “se 

estendiam aproximadamente pelo quadrilátero hoje definido, a Poente, pela Rua de São Domingos, a 

Nascente, pela Rua do Quelhas, a Sul, pela Rua Garcia de Horta, e a Norte, pela Rua de São Ciro”33 , 

orientaram o seu loteamento. 

A edificação deste bairro não obedeceu a um plano da Casa do Risco das Obras Públicas, 

como foi o caso da Baixa de Lisboa, no entanto o seu desenho reflecte um planeamento cuidado, 

orientado segundo uma malha aproximadamente quadriculada, conforme o terreno permitia. A 

construção da Lapa foi rápida comparativamente a outras zonas da cidade, referindo Matos que “dez 

anos depois do terramoto a lapa estava de pé enquanto as outras [urbanizações] iam vendo arrastar-

se penosamente a sua edificação34”. 

Matias Aires Ramos da Silva Eça, proprietário do Palácio Alvor, foi uma das pessoas que 

imediatamente após o terramoto se instalou na lapa, em luxuosa barraca, como outros fizeram 

enquanto decorria a construção ou a reedificação das suas casas, apesar do Palácio Alvor não ter 

sofrido danos. 

Uma vez que a Rua da Esperança constituía a única saída da cidade para Ocidente e que 

esta se encontrava sobrecarregada, foi aberta durante este período a Rua Nova dos Condes, actual 

Calçada do Marquês de Abrantes. O lugar de Santos e a o bairro da Lapa cresceram após o 

terramoto e em consequência dos seus habitantes aí se sentirem seguros. 

 

                                                        
31 Marco ALBUQUERQUE. Palácio dos Condes de Murça: Evolução histórica e reabilitação, p.6 
32 José Sarmento MATOS. Uma casa na Lapa. Lisboa. 1994, p. 21. 
33 Albuquerque – op. cit., p.6. 
34 Matos – op. cit., p.58. 
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2.2 A Casa Távora e as casas dos Távora 

 

O Palácio Alvor foi mandado edificar por D. Francisco de Távora, 1º Conde de Alvor, cerca de 

169835, “sobre umas casas que constituíam um prazo cujo domínio directo pertencia ao Real Mosteiro 

de Santos”36. 

D. Francisco de Távora pertencia uma família que constitui um dos “raros casos de 

ascendência social constante devido ao desempenho de cargos militares e/ou administrativos do 

Reino”37. O futuro 1º Conde de Alvor seguira o exemplo dos seus dois irmãos mais velhos e outros 

elementos familiares ao fazer um percurso na carreira das armas. Foi em 1669, com apenas 22 anos, 

nomeado Governador de Angola e em 1681 nomeado Vice-rei da Índia, onde serviu até 1686. Ainda 

durante o período da sua permanência na Ásia, recebeu do futuro D. Pedro II a carta régia que o 

elevou a Conde de Alvor. Ao regressar a Portugal serviu o país como Fidalgo do Conselho, Regedor 

das Justiças e Presidente do Conselho Ultramarino. O regresso a Lisboa, aliado aos novos cargos 

que passara a exercer levaram à construção de uma habitação que representasse adequadamente o 

seu estatuto. 

 

Figura 3 Árvore Genealógica da família Távora38 

 

No fim do século XVII, a mesma família possuía já outras importantes residências como a 

quinta do Campo Pequeno em Lisboa, actual Palácio Galveias, e em Mirandela, o Paço dos Távora. A 

primeira era à data uma residência campestre sazonal que fora mandada construir em meados desse 

século pelo 16º Senhor da Casa de Távora, pai do 1º Conde de Alvor, D. Francisco de Távora. 

                                                        
35José Sarmento MATOS – “Alvor, Palácio”. Dicionário da Arte Barroca em Portugal. 1989, p.28 . Não há 
referência que justifique o aparecimento da data de 1698, como destaca Giuseppina Raggi em Ilusionismos. Os 
Tetos Pintados do Palácio Alvor. 2013. 
36 Norberto ARAÚJO – “Palácio Alvor (das Janelas Verdes)”. Inventário de Lisboa. 1946, fasc. 4, p.17. 
37 https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_dos_Távoras 
38 https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_dos_Távoras editado por Matilde Secca. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_dos_T%C3%A1voras
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Supõe-se que o Paço dos Távora tenha sido mandado edificar por D. António Luís, 2º Marquês de 

Távora e sobrinho do 1º Conde de Alvor. Em 1693, ou anteriormente, já estaria concluído. Os Condes 

de Alvor foram ainda titulares de uma propriedade em Sacavém, nos arredores de Lisboa, 

denominada Quinta de S. José — que Pe. Baptista de Castro referenciara na sua obra de 1763, 

Mappa de Portugal — e de umas Casas às Chagas, na freguesia de Nossa Senhora da 

Encarnação39. 

O Grande panorama de Lisboa, painel de azulejos atribuído a Gabriel del Barco e que se 

encontra actualmente no Museu do Azulejo em Xabregas, data de c.1698. Por ser contemporâneo ao 

nascimento do Palácio Alvor não o representa ainda. No entanto, é possível localizar 

aproximadamente as casas sobre as quais foi implantado o palácio uma vez que são identificáveis os 

palácios dos Condes de Óbidos e dos Viscondes de Asseca. Do projecto "Lisboa em Azulejo antes do 

Terramoto de 1755" do Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, disponibilizado em 201740, resultou uma reprodução digital do painel, 

onde estão identificados e sucintamente caracterizados os edifícios de maior relevância. 

 

 

Figura 4 Grande panorama de Lisboa, c.1698. Pormenor da Rocha do Conde de Óbidos41 

 

A edificação do Palácio Alvor, que como se constatou não aparece ainda representado no 

painel de azulejos apresentado, estaria já em curso. O palácio seria construído sobre as casas do 

Conde de Alvor, essas já observáveis no referido painel, e acostado ao Convento de Santo Alberto, 

com que viria a ter uma relação particular, como será tratado adiante. 

Pedro Miguel42 destaca o facto de apesar da data de construção do palácio ser de 1698, dois 

filhos de D. Francisco com D. Inês Catarina de Távora — sua sobrinha e primeira mulher — terem 

sido baptizados na freguesia de Santos-o-Velho anos antes 43 . O investigador levanta assim a 

hipótese de o 1º Conde de Alvor e a família já viverem nas casas sobre as quais o palácio foi 

                                                        
39 Pedro MIGUEL – Descobrir a dimensão palaciana de Lisboa na primeira metade do século XVIII. Titulares, a 
corte, vivências e sociabilidades. 2012, vol. II, p.49. 
40 http://lisboaemazulejo.fcsh.unl.pt 
41 http://lisboaemazulejo.fcsh.unl.pt editado por Matilde Secca. 
42 Idem, p.47. 
43 Idem, p.47. 
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construído, construções que estão identificadas na figura 4. O registo mais recuado que prova o 

estabelecimento da família no palácio remonta a 1700, ao casamento de Maria Inácia de Távora, filha 

de D. Francisco, com o 4º Conde de Aveiras.44 Do mesmo modo que se concluiu através de registos 

de baptismo na freguesia de Santos-o-Velho que os condes de Alvor viveriam antes de 1698 nas 

Janelas Verdes, depreendeu-se através dos registos de nascimento de dois filhos do 2º Conde de 

Alvor na freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves, que entre 1715 e 1726 viveriam na província de 

Trás-os-Montes. Terá consequentemente estado o Palácio Alvor desabitado durante este período? 

Em 1730 estava certamente ocupado de novo45 pela família, que nesse ano baptizou, na freguesia de 

Santos-o-Velho, dois netos do 2º Conde de Alvor46. Por esta altura terão ingressado no Convento de 

Santo Alberto duas filhas do 2º Conde de Alvor, convento com que “o palácio detinha uma relação tão 

especial e de proximidade, um hábito próprio da época”47. 

D. Francisco de Távora referiu no seu testamento de 1704 as suas “Cazas q se estão 

fazendo em Lixboa as Janellas Verdes”48 o que permite concluir que nesta data o palácio ainda não 

estava terminado. Uma declaração que foi acrescentada em 1708 ao testamento de D. Isabel Silva, 

segunda mulher do 1º Conde de Alvor, reforça esta ideia de um palácio inacabado: “se gastarão três 

[mil Cruzados] na compra de quatro moradas de Cazas que se comprarão para meter na obra nova 

das Janellas Verdes”.49 Contudo, o palácio Alvor manteve-se até ao século XX com risco assimétrico 

— como se constata pela fotografia da figura 5 — tempo em que foi completado com um corpo a 

nascente na tentativa de o aproximar do que poderia ter sido o seu projecto inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Fotografia da fachada Sul do Palácio Alvor, c.194050 

 

Devido a dívidas deixadas pelo 1º conde de Alvor, o palácio foi posto em hasta pública em 

1737 e comprado por D. Rodrigo de Sousa Coutinho. Apesar do 2º Conde de Alvor ter obtido o direito 

de voltar a adquirir o palácio, não conseguiu cumprir a obrigação de repor a quantia despendida por 

                                                        
44 Idem, p.47. 
45 Idem, p.48. 
46 Idem, p.48. 
47 Idem, p.48. 
48 Idem, p.48. 
49 Idem, p.49. 
50 BMNAA. 1942, II, fasc. 8, pp. 179-188. 
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D. Rodrigo, transferindo o seu direito a Matias Aires Ramos da Silva de Eça. A Casa dos Távora 

perdia assim definitivamente o seu palácio às Janelas Verdes. 

 

2.3 O Convento das Albertas  

 

Na pintura “Panorama da Cidade de Lisboa no Século XVIII”51 — exposta no patamar da 

escada do piso intermédio do Anexo do MNAA — está representado o Convento de Santo Alberto 

mas não aparece ainda o Palácio Alvor, de época ulterior a este. Martins52 fotografou o pormenor da 

zona da Rocha do Conde de Óbidos que é aqui apresentado e onde se pode observar o convento e a 

sua cerca. As “casas” identificadas pelo investigador no pormenor, não obstante não serem as “casas 

do 1º Conde de Alvor” representadas no painel de azulejos, poderão igualmente representar as 

construções sobre as quais se edificou o Palácio Alvor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Panorama da Cidade de Lisboa no Século XVIII e pormenor da pintura53 

 

O palácio foi construído a paredes meias com o Convento de Santo Alberto, a poente, cuja 

igreja era utilizada pela família, tal como acontecia noutros palácios que, por estarem acostados a 

conventos ou mosteiros, não tinham capela própria.  

O Convento das Albertas54, uma construção simples e desornamentada que incluía dentro da 

sua cerca conventual o terreno que é agora o Jardim 9 de Abril, foi fundado em 1584, durante o 

reinado de D. Filipe I (Filipe II de Espanha) e em 1585 já estava preparado para acomodar as freiras 

residentes. O complexo “«se foi fazendo à proporção das esmolas que se recebiam e dos dotes das 

religiosas novas»”55  atingindo, no início do século XVIII, uma dimensão que permitia acolher 33 

freiras. A cronologia da ficha SIPA do “Mosteiro de Santo Alberto/Palácio Alvor/Museu Nacional de 

                                                        
51 Em exposição permanente no patamar da escada do piso intermédio do Anexo do MNAA. 
52 Martins – op. cit., p.3. 
53 Fotografias da pintura Panorama da Cidade de Lisboa no Século XVIII que se localiza no patamar da escada 
do   piso intermédio do Anexo do MNAA (Martins – op. cit., p.3). 
54 Informação sobre o Convento de Santo Alberto reunida em  
http://patrimoniocultural.cm-lisboa.pt/lxconventos/ficha_imprimir.aspx?id=645 
55 Martins – op. cit., p.28. 

http://patrimoniocultural.cm-lisboa.pt/lxconventos/ficha_imprimir.aspx?id=645
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Arte Antiga” refere uma provável intervenção do arquitecto João Antunes no edifício. Porém não 

refere a fonte nem especifica o tipo de intervenção.  

O terramoto não teve o mesmo impacto no convento que teve no palácio. Apesar da igreja ter 

subsistido, o convento ficou arruinado, o que obrigou ao realojamento temporário das religiosas até a 

reedificação estar concluída. 

Em 1856 foi realizado o primeiro inventário dos bens da comunidade de Santo Alberto com 

uma descrição do seu edifício, capela, cerca e casas anexas56: 

 

O portal da Igreja, por onde entrava o público, e a da portaria (actual ante-Capela), à sua 

esquerda, não tinham número. Da portaria acedia-se à zona de clausura, que tinha dois pisos. O inferior 

com cozinha, refeitório, casas para arrecadações, um pequeno claustro com arco de cantaria fechado 

de abóbada e cinco tramos por quadra, um pátio com cisterna e outros dois interiores. O piso superior 

constava de três dormitórios com 21 celas no total: dois pequenos e um principal, virado a sul, com 12 

celas e «no centro a Capela dos Anjos, toda de talha dourada e colunas torsas (...)» (Noé et al...). Havia 

ainda uma “casa de recriação”, com janelas para o claustro, e dois coros, um com grade contígua à 

capela-mor da Igreja, (...) (ainda visível, à esquerda do altar) e outro «no fundo da Igreja por cima da 

casa da portaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta do convento Alçado Norte e Corte Transversal do convento 

 Pátio da cisterna  Claustro  Coro-alto  Coro ou tribuna 

 Pátios  Igreja das Albertas  Portaria  Sacristia 

Figura 7  Planta do Convento das Albertas e arredores, c.189657 ;   

Frontaria da Igreja do Convento de Santo Alberto, c. 183958 ; Corte transversal da igreja, 193159   

                                                        
56 Martins – op. cit., p.31. 
57 https://digitarq.arquivos.pt/details?id=5881610 editado por Matilde Secca. 
58 Desenho de A. Pedroso publicado em “A Igreja de Santo Alberto na história e na arte” in. Revista Municipal, 
1952, XIII, nº52. 
59 Pormenor do Corte Longitudinal AB do Levantamento de 1931, editado por Matilde Secca. 
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Com o fim da Guerra Civil, a vitória dos liberais de D. Pedro IV consolidou a extinção das 

ordens religiosas, no decreto de Maio de 1834. Ao contrário das ordens masculinas, as ordens 

femininas foram autorizadas a permanecer nos seus conventos até ao óbito da sua última religiosa, 

momento em que o património passaria para o Estado, o que no caso do Convento de Santo Alberto 

se deu no ano de 1890. Em 1891 foi feito um novo inventário dos bens do convento e do edifício, 

referindo que a construção se encontrava em péssimo estado e aconselhando a sua demolição. 

Apesar disso, dias depois da conclusão do inventário, o edifício e a cerca foram cedidos ao Ministério 

de Instrução Pública para alargamento do MNBA — que tinha sido entretanto acomodado no Palácio 

Alvor, como veremos adiante — em resposta à falta de espaço de exposição.  

Pedro Romano Folque, Engenheiro-chefe da Direcção de Edifícios Públicos e Fornecimento 

de Materiais (DEPFM) 60 dirigiu em 1894 pequenas obras de reparação no convento e a demolição 

parcial do muro da cerca. Com o objectivo de demolir totalmente o muro e transformar a cerca num 

jardim público, foi no mesmo ano realizado um levantamento do local e procurou-se saber a função 

das pequenas dependências do convento. A Secção de Construção da Direcção Especial de Edifícios 

Públicos e Faróis (DEEPF), em resposta, apresentou uma planta cotada da cerca “comprehendida 

entre o portão da casa da guarda do Museu de Belas Artes e o caminho que da Rua das Janelas 

Verdes conduz ao mar (lado do polygono que fecha a cerca)”61. Chegou-se à conclusão que as 

dependências eram ocupadas por funcionários do museu. A figura 8 mostra a transformação da cerca 

do convento em jardim público, já sem o muro que confinava este espaço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Pormenor do área do Convento das Albertas nas cartografias de Lisboa, 1856/58 e 191162 

 

Em 1896 a direcção do MNBA, tendo ainda o alargamento do museu em vista, encomendou 

ao arquitecto Rosendo Carvalheira 63  um projecto que reunisse “a) [o] Museu de Bellas Artes e 

Archeologia no lugar que ocupa; b) [a] Egreja conservada como museu religioso; c) [o] Convento 

transformado em Academia de Belas Artes”64 que constituiriam um vasto edifício do Estado.  

Uma carta de 16 Setembro de 1896, assinada pelo engenheiro-director das Obras Públicas, 

apresenta o que seriam as directrizes do projecto: dever-se-ia “tirar todo o partido de um velho edifício 

                                                        
60 A Direcção de Edifícios Públicos e Fornecimento de Materiais (DEPFM), era a entidade que dirigia e fiscalizava 
as obras em edifícios públicos. 
61 Martins – op. cit., p.41. 
62 http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi 
63  Rosendo Carvalheira (1864-1919). Arquitecto, vereador da Câmara Municipal de Lisboa, crítico de arte, 
secretário do primeiro director (José Malhoa) da Sociedade Nacional de Belas Artes. 
 (https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosendo_Carvalheira) 
64 “Cópia do Cartório das Obras Públicas, livro 275, fl. 1”. Dossiê História do Museu depois de 1882, BMNAA. 
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situado num local verdadeiramente excepcional de belleza de situação, de facilidade de accesso e de 

posição central para uso e gozo público”, “segundo linhas evidentemente definidas em face do 

[edifício] existente” 65. Programavam-se grandes salas para aulas e cerimónias ou para galerias de 

exposição. As arcarias nos alçados poente e sul seriam no andar nobre envidraçadas e no piso térreo 

mantidas abertas, “como as loggia italianas do Palácio do Vaticano”66. De maneira a que a fachada 

do convento virada à Rua das Janelas Verdes tivesse o mesmo alinhamento da fachada do palácio 

virada à mesma rua — com o objectivo de harmonizar o conjunto — deveria ser cortado o ângulo 

noroeste do convento67. Seria também estudada a hipótese de se levantar uma torre com varandas 

“para disfrute do panorama do Tejo”68. 

Não se conhece o supramencionado projecto e não é claro que tenha sequer sido realizado. 

O edifício foi-se degradando por falta de uso e abandono e entrou em estado de ruína.  

A carta de 1896 refere ainda que terão sido remetidos em anexo desenhos — 5 plantas e 4 

alçados69 — nomeadamente a “Planta do convento das Albertas e seus arredores desde a casa da 

guarda do museu de Bellas-artes até ao extremo poente da cerca do convento das Albertas”. É 

mencionado que na referida planta está “a traço carmim (...) indicado o projecto do engenheiro Folque 

de rectificação de alinhamento da fachada da rua e conquista do espaço do lado do jardim”. Este 

desenho poderá corresponder à Planta do Convento das Albertas e seus arredores70, uma vez que no 

topo do desenho se pode ler, a lápis, “(...) MN e NO a traço forte carmim”, ainda que não seja 

observável o referido traço carmim. Reforça esta hipótese o facto de “MN” e “NO” corresponderem os 

limites Norte e Poente do convento e particularmente o facto de “MN” ser o alinhamento rectificado da 

fachada e não o verdadeiro limite da construção. 

Martins levantou a possibilidade de a Planta do Convento das Albertas e seus arredores ser a 

já mencionada planta cotada da cerca, do levantamento de 1894. A planta do piso térreo do Convento 

das Albertas pode igualmente ser da mesma série de desenhos de 1896 (seria a “Planta do Rez do 

Chão”) já que tem o mesmo grafismo da planta acima representada. 

Uma vez que estas duas referências — a plantas do convento e arredores — são da mesma 

época, existindo apenas uma diferença de 2 anos entre as duas, é possível que as duas referências  

digam respeito ao mesmo desenho. Na carta de 16 de Setembro de 1896 poderia inclusivamente ter 

sido enviada a planta cotada já realizada em 1894.  

 

 

 

                                                        
65 Idem. 
66 Idem. 
67 Contextualiza o autor: “cortando-se o ângulo que actualmente quebra em alinhamento até encontrar a linha do 
prolongamento da face, que olha para o jardim, do pavilhão existente, que ressalta da linha geral do convento 
fronteiro ao jardim”. Idem. 
68 Idem. 
69 Plantas: “Planta do convento das Albertas e seus arredores (desde a casa da guarda do museu de Bellas-artes 
até ao extremo poente da cerca do convento das Albertas, onde a traço carmim está indicado o projecto do 
engenheiro Folque de rectificação de alinhamento da fachada da rua e conquista do espaço do lado do jardim)”, 
“Planta do subterrâneo lado Sul”, “Planta do Rez do Chao”, “Idem do 1º andar”, “Idem do 2º andar”. 
Alçados: “Alçado Norte”, “Alçado Sul H.N.”, “Alçado Leste J.L.” e “Alçado Oeste G.H.”. 
70 ANTT – Ministério do Reino, colecção de plantas do ex-Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, caixa 
5270, nº 40 (https://digitarq.dgarq.gov.pt/viewer?id=5881610). 
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Figura 9 Planta do Convento das Albertas e arredores — e dois pormenores do mesmo desenho, c.189671 

Figura 10 Convento das Albertas: Planta do réz-do-chão, c.189672 (canto inferior direito) 

 

Em 1899 o muro da antiga cerca conventual já tinha sido demolido. Em 1918, ou 

anteriormente, o Convento também tinha sido parcialmente demolido, restando apenas a Igreja das 

Albertas73. O “Levantamento da planta de Lisboa” de Silva Pinto, foi realizado em 1911 e representa 

ainda o convento, o que permite restringir a data de demolição ao período entre 1911 e 1918.  

 

                                                        
71 https://digitarq.arquivos.pt/details?id=5881610 
72 https://digitarq.arquivos.pt/details?id=5881611 
73 Jorge CABELLO – “Museu Nacional de Arte Antiga”. Grandes Museus de Portugal. 1992, p.15 
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3 O Palácio Alvor: uma residência nobre  

3.1 O palácio desde a sua origem até meados do século XVIII 

 
Considerado por José Sarmento de Matos “um dos mais perfeitos exemplares de palácio 

urbano do barroco aristocrático”74 o Palácio Alvor, também conhecido por Palácio dos Condes de 

Alvor ou por Palácio Alvor-Pombal foi, até passar a ser propriedade do Estado no fim do século XIX, 

residência familiar maioritariamente de aristocratas. 

A tabela que se segue apresenta cronologicamente os proprietários e arrendatários do 

Palácio Alvor. 

 

1698 D. Francisco de Távora, 1º Conde de Alvor 

1710 D. Bernardo de Távora, 2º Conde de Alvor (herdeiro) 

1737 D. Rodrigo de Sousa Coutinho (adquirente) 

1744 Matias Aires Ramos da Silva Eça, provedor da Casa da Moeda (adquirente) 

1759 Conde de Kevenhuller Metch (arrendatário) 

1762 Daniel Gildemeester, cônsul holandês em Portugal (arrendatário) 

1768 Daniel Gildemeester (adquirente, enquanto procurador de Paulo Carvalho de Mendonça) 

1770 
Sebastião José de Carvalho e Melo, 1º Marquês de Pombal (herdeiro) 

O palácio mantém-se arrendado a Gildemeester 

1793 2º Marquês de Pombal (herdeiro) 

1810 Sir Charles Stuart (arrendatário) 

1815 
José Francisco de Carvalho e Daun, 1º Conde da Redinha, 3º Marquês de Pombal,  

irmão do 2º Marquês de Pombal (herdeiro)  

1821 4º Marquês de Pombal, filho do Conde de Redinha (herdeiro) 

1850 D. Amélia de Leuchtenberg, Imperatriz do Brasil, 2ª mulher de D. Pedro IV (arrendatária) 

1879 Delfim Guedes, em nome do Governo (arrendatário) 

1883 
Estado adquire o palácio ao 5º Marquês de Pombal. 

É oficialmente fundado o Museu Nacional de Belas Artes 

Tabela 1 Proprietários e arrendatários do Palácio Alvor 

 

Não se conhece o autor do projecto do Palácio Alvor mas José Sarmento de Matos formula a 

hipótese de ter sido João Antunes (1643-1712), o mesmo arquitecto do Paço da Bemposta75, na 

actual freguesia de Arroios, que foi mandado erguer por D. Catarina, rainha consorte de Inglaterra, no 

início do século XVIII. 

O Paço da Bemposta, cuja construção foi iniciada em 1702, apresenta, tal como o Palácio 

Alvor, uma configuração em que há dois portais a abrirem para o mesmo átrio. Esta permitia a 

circulação de carruagens, que entravam por um dos portais e saíam pelo outro, deixando deste modo 

                                                        
74 Matos – op. cit. 1989, p.28. 
75 http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2443  
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os visitantes do palácio no início da escadaria nobre, num local coberto e abrigado. Matos refere que 

os portais são “a mais importante contribuição da construção para a tipologia do palácio barroco”76 e 

refere ainda que o Palácio Alvor é “entre os que até nós chegaram, o primeiro a fazer uso desta 

solução”77, que foi posteriormente utilizada no Palácio Pombal da rua de O Século e no Palácio do 

Correio-Mor.  

Martins salienta outro elemento comum entre o Palácio Alvor e o Paço da Bemposta: “(...) são 

evidentes as semelhanças, por exemplo, nos portais e janelas de sacada da fachada principal”78.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Portais do Palácio da Bemposta, 2018 

Figura 12 Portais do Palácio Alvor, 201879 

 

Da construção original do palácio, antes das inúmeras transformações que se seguiram, 

resistiram até hoje dois tectos pintados a têmpera pelo pintor florentino Vincenzo Bacherelli80. Não é 

conhecida com exactidão a data em que foram realizadas as pinturas, mas tendo Bacherelli 

trabalhado em Portugal entre 1701 e 1718 conclui-se que terão sido realizadas a pedido do 1º ou do 

2º Conde de Alvor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Pintura de Vincenzo Bacherelli do tecto da actual sala 50, realizada entre 1701-171881 

Figura 14 Planta do Piso Nobre do MNAA82. Localização das actuais Salas 50 e 51 

                                                        
76 Matos – op. cit. 1989, p.28. 
77 Idem, p.28. 
78 Martins – op. cit. p.50. 
79 Fotografado e editado por Matilde Secca. 
80 Giuseppina RAGGI – “As quadraturas do Palácio Alvor”. Ilusionismos. Os Tetos Pintados do Palácio Alvor. 
2013, p.51. 
81 Fotografia de Luísa Oliveira em Martins 2014, Vol. II, p. 4. 
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Seria comum este tipo de intervenções estender-se a várias salas, especialmente às 

contíguas ao salão nobre, que era a divisão privilegiada83. Por esta razão, considera-se provável que 

todas as salas do lado Norte do andar nobre do palácio tenham sido intervencionadas por Vincenzo 

Bacherelli, apesar de apenas as pinturas nas actuais salas 50 e 51 (figura 14) terem chegado até aos 

nossos dias. As partes centrais dos tectos destas salas foram convertidas em clarabóias que 

actualmente se encontram entaipadas. Na actual sala 51 existe agora um tecto falso cobre também 

as pinturas.  

Em 1737 o Palácio Alvor foi penhorado, licitado em praça pública e comprado por D. Rodrigo 

de Sousa Coutinho. Em 1744 foi adquirido por Matias Aires Ramos da Silva de Eça, provedor da 

Casa da Moeda. Como refere Augusto Cardoso Pinto, Matias Aires de Eça aumentou a propriedade 

adquirindo «uns quintais» e realizou «avultadas beneficiações, incluindo decorações interiores (...) o 

que demonstra a necessidade constante de manutenção e o mau estado de conservação em que se 

encontrava o imóvel»84. Ennes denota que as obras realizadas no edifício ao longo de 6 ou 7 anos 

foram feitas “sem contudo lhe alterar a feição primitiva”85. O proprietário deixou de habitar o palácio 

logo após o terramoto de 1755 e arrendou-o em 1759 ao Conde de Kevenhuller Metch, por dois anos.  

 

3.2 As intervenções financiadas por Gildemeester no século XVIII 

 

Daniel Gildemeester, cônsul holandês em Lisboa e contratador de diamantes, arrendou o 

Palácio Alvor em 1762, arrematando-o em praça pública em 1768 enquanto procurador de Paulo de 

Carvalho e Mendonça86 quando, por dívida de Matias Aires da Eça, o palácio foi penhorado. Com a 

morte de Paulo Carvalho de Mendonça o seu irmão, Marquês de Pombal, herdou o palácio. Nunca o 

chegou a habitar, mantendo-o arrendado a Gildemeester. No entanto comprou “toda a porção de 

terreno para a parte do nascente, que anexou às casas, para se completar o risco do edifício que 

estava imperfeito”87.  

Ennes fornece importantes descrições sobre o palácio à época da sua arrematação em 1768, 

poucos anos antes de ser profundamente alterado. A partir dos depoimentos de responsáveis pelas 

obras do palácio neste período — mestres de obras, canteiro, pedreiro e carpinteiro — sobre o “que 

sabiam e observaram relativamente ao estado do edifício”88, Ennes recolheu informações sobre o 

mesmo, concluindo que antes das grandes transformações encomendadas pelo cônsul holandês, não 

foram realizadas outras grandes obras. À época, o palácio estaria tal como fora construído pelo 1º 

Conde de Alvor: “Ao tempo da arrematação «no dito palácio não se achava obra alguma, que não 

                                                                                                                                                                             
 
 
82 Roteiro do MNAA de 2011, editado por Matilde Secca. 
83 Martins – op. cit. p.50. 
84 Martins – op. cit. p.52. 
85 Ernesto ENNES – op. cit. p. 19. 
86 Paulo de Carvalho e Mendonça (1702-1770). Irmão do Marquês de Pombal, foi um clérigo português, que 
ascendeu a inquisidor-geral e cardeal (https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_António_de_Carvalho_e_Mendonça). 
87 Idem, p.19. 
88 Augusto Cardoso Pinto – “Ainda a propósito do Palácio das Janelas Verdes e das suas obras II”. Boletim dos 
Museus Nacionais de Arte Antiga. 1941, vol. II, nº5, p.181. 
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I G 

J H 

fosse feita em um só tempo; e não huma mais moderna que outra: logo não havia outra obra real que 

não fosse a que era feita quando se edificou a dita Propriedade»”89. As citações que se seguem 

descrevem ainda os espaços e o estado do edifício. 

 

«(...) o tal palácio tinha huma só serventia (...) só constava de sete casas à frente, e quatro da 

parte do sul, com um corredor a meio, que dava serventia a umas, e outras, e para a (...) cosinha.»90; 

«(...) no tempo da arrematação [estavam as casas] sem copa, sem cosinha capaz, e sem 

outros iguaes officinas; e que das Casas com frente para o rio, só uma estava habitável, que era um 

gabinete encostado à parede do Convento de Santo Alberto. Que a cosinha que havia, estava incapaz, 

madeirada de trouxa, com huma escada de madeira por forma de caracol, toda danificada; sendo a 

serventia que havia para a cosinha, e para o chamado jardim (...) e que algumas casas mais, que havia 

para essa parte, estavão inhabitáveis, armadas sobre humas paredes velhas mal fundadas; de sorte 

que em uma dellas, onde havia um eirado, sobre vigamento ladrilhado por cima, tinha-se feito huma 

abobeda para não cahir, por estar o vigamento podre; cuja abobada se demolio, quando se fez a obra 

nova.» 91 

“«(...) o tal edifício, quando se arrematou, se achava madeirado, tendo cada casa seu telhado 

por si, com muitos canos, que motivaram naturalmente a que as águas da chuva não só arruinassem as 

madeiras, mas a fazerem-se todos os anos muitos consertos»92 

 

A localização exacta da cozinha, copa e oficinas não é conhecida no entanto existia no rés-

do-chão “uma cozinha que não devia ser a principal e que ocupava o espaço correspondente à 

segunda e terceira janelas, existindo por detrás dela uma ampla loja cuja abóboda sustentava o pátio 

interior da sobre-loja”93. A escada de madeira foi mais tarde “substituída por uma de pedra com três 

lanços, por onde se subia para a sobre-loja e ao fundo da qual se abria uma porta que dava saída 

para o jardim”94, possivelmente ainda durante a ocupação do palácio pelo cônsul. A localização da 

cozinha secundária e das referidas escadas estão assinaladas nas figuras 15 e 16. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15  Planta do Piso Térreo do palácio, 193195. Localização da cozinha (esquerda) e das escadas (direita) 

                                                        
89 Idem, p.181. 
90 Ennes – op. cit. p.21. 
91 Idem, pp.19-20. 
92 Idem, p.19. 
93 Pinto – op. cit. 1941, p.184. 
94 Pinto – op. cit. 1941, p.184. 
95 Do levantamento do CAO do MNAA realizado em 1931 em Vítor MANAÇAS – Museu Nacional de Arte Antiga: 
uma leitura da sua história. 1911-1962. 1992, Vol. III: “Planta Geral. «Rez-do-Chão». Estado Actual” editada por 
Matilde Secca. 
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Figura 16 Cortes transversais GH e IJ, 193196. Localização da cozinha (esquerda) e das escadas (direita) 

 

Na vista de Lisboa da ANBA, que representa fielmente o palácio e que data exactamente do 

mesmo ano da arrematação de 1768, observa-se a assimetria da distribuição de vãos do palácio. No 

piso nobre, enquanto a Poente do corpo central existiam 9 janelas, a Nascente existiam apenas 2 

janelas funcionais, que estariam recuadas em relação ao plano da ala oposta. O recuo da fachada 

dava origem a um terraço “por baixo do qual devia haver umas lojas”97, permitindo localizar o eirado 

que Ennes referira. Numa obra posterior a 186198 — possivelmente à época da transformação do 

palácio em museu — terá sido corrigido o alinhamento da fachada que levou ao desaparecimento do 

referido terraço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Pormenor da Vista de Lisboa da Academia Nacional de Belas Artes, c.176899 

 

                                                        
96 Do levantamento do CAO do MNAA realizado em 1931 em Manaças – op. cit.: “Cortes transversais GH e IJ. 
Estado Actual” editados por Matilde Secca. 
97 Pinto – op. cit. 1941, p.187. 
98 No desenho “Palais de Janellas Verdes”, de 1861, o recuo da fachada do corpo Nascente do palácio ainda 
aparece. 
99 Documentação recolhida na Academia Nacional de Belas Artes (ANBA). 
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O imóvel manteve-se arrendado ao cônsul holandês durante aproximadamente 3 décadas 

(1762 a 1793), período em que o edifício sofreu consideráveis transformações, nomeadamente em 

1774 e 1775, em “que desfiguraram e alteraram a primitiva traça deste palácio famoso”100:  

 

«A loja principal [foi] rebocada, guarnecida e estucada» e «as pedrarias foram limpas». «as 

paredes [estavam] em tosco, o teto sem forro, o vigamento incapaz», «foi tudo feito de novo, e não 

menos o assoalhado» . «A escada principal estava em tosco, sem forro no teto» e por isso «se 

camboteou101, foi estucado e pintado a fresco» e «o corrimão foi feito de novo; porque o que tinha era 

de alvenaria e coberto de cal». «a sala vaga foi camboteada, azulejada, e estucada de novo, as paredes 

rebocadas, e guarnecidas, e vigada»; 

«O quarto nobre da parte do rio, por detrás do outro à frente da rua, foi feito a fundamento 

novo, com excelentes materiais»102; 

«se madeirou todo ele de novo (...)»” 103  e “substitui-se a antiga cobertura de telhados 

independentes, característica da arquitectura dos séculos XVI e XVII, por um telhado único de duas 

águas, que se rebaixava no ponto da 4ª janela a contar de poente, bifurcando-se aí, devido a um pátio 

interior”104. (...) “Este telhado rebaixava-se à altura da quarta janela a contar do muro do convento das 

Abertas, bifurcando-se aí por causa do páteo interior e ligando nas extremidades pela parte que cobria o 

corpo reconstruído ou construído de novo contra o mesmo muro, corpo este que fechava o páteo pelo 

poente e unia por ali os corpos norte e sul”105; 

 

 Pinto data ainda a construção das quatro águas-furtadas106 do lado Sul do telhado e de 

“outras (...) que deitavam para o referido páteo e, pelo poente, para o telhado da capela das 

Albertas”107 deste mesmo período de reestruturações, visíveis também na Figura 17. O desenho 

“Palais de Janellas Verdes” (Figura 18) de 1861 representa-as também e pode-se verificar que duas 

das águas-furtadas tinham entretanto sido unidas.  

Os mesmos desenhos permitem também distinguir as chaminés do palácio e calcular 

aproximadamente a localização de divisões com lareira no palácio. As águas furtadas e as chaminés, 

igualmente representadas nos desenhos supramencionados, “foram eliminadas (...) já durante a 

direcção de José de Figueiredo”108.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
100 Ennes – op. cit. p. 18. 

101 Cambota é o molde de madeira usado na construção de arcos ou a peça de madeira com meia volta com que 
se armam os tectos de estuque. (http://www.ecivilnet.com/dicionario/o-que-e-cambota.html) 
102 Ennes – op. cit. p. 19. 
103 Ennes – op. cit. p. 19. 
104 Martins – op. cit. p.54. 
105 Pinto – op. cit. 1941, p.183. 
106 Pinto – op. cit. 1941, p.183. O autor refere-se às águas-furtadas, incorrectamente, como mansardas. 
107 Idem, p.183. 
108 Idem, p.183. 
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Figura 18 Palais de Janellas Verdes, 1861109 

 

Outras beneficiações realizadas foram o azulejamento da escada de serviço, de outros 

compartimentos e corredores de todos os andares, a remodelação do corredor do andar nobre, “que 

há muito servia de arrecadação”110 e o portal rococó no topo da escadaria do palácio, no andar nobre. 

Martins refere que “são também, desta campanha de obras, e visíveis até hoje, os tetos com 

estuques artísticos de duas salas do lado sul (actuais salas 68 e 69, assinaladas na Figura 20)”111 e a 

substituição das pedras de armas dos Távora pelas da família Carvalho nos portais da fachada Norte 

e no portal do andar nobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19  Fotografia do tecto da sala 69, 2014112 

Figura 20 Planta do Piso 1 do MNAA113 

 

O contrato de arrendamento do palácio ao cônsul foi prorrogado duas vezes, em 1774 e em 

1775. O primeiro refere a vontade do cônsul de “edificar «um quarto de casas nobres» num «chão, e 

quarto arruinado»114. O inquilino financiaria a construção do quarto, localizado na ala ocidental, “para 

completar por aquela banda o sobredito palácio (...)” 115. Onde, na ala Poente, se localizaria o “quarto 

de casas nobres”? Segundo Cardoso Pinto tratar-se-ia do “pequeno corpo, hoje desaparecido, que 

                                                        
109 “Dossier História do Museu depois de 1882”, Arquivo Histórico (AH) do MNAA. 
110 Pinto – op. cit. 1941, p.184. 
111 Martins – op. cit. p.54. 
112 Fotografia de Henriques Martins em Martins – op. cit. p.3. 
113 Roteiro do MNAA de 2011, editado por Matilde Secca. 
114 Pinto – op. cit. 1939, p.110. 
115 Ennes – op. cit. p. 15. 
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ligava a sala Nuno Gonçalves com a última sala do lado do rio e que encostava à parede do convento 

pelo poente, deitando pelo nascente para o pátio interior da sobre-loja”.116 O quarto, que segundo o 

autor, foi intervencionado está indicado na figura 21. 

 

 

 

Figura 21 Planta do Piso Nobre do palácio, 1931117. Localização, segundo Pinto, do quarto que foi edificado 

 

Já existiria à data do contrato “qualquer construção anterior no local, que foi demolida [nesta 

campanha de obras] para sobre ela (...) se edificar (...) «o quarto nobre (...) por traz de outro a frente 

da rua»”118. O tecto desta nova divisão foi construído a um nível inferior ao das outras salas, o que 

terá permitido a Gildemeester construir um outro novo quarto por cima. O pátio interior do palácio, a 

Nascente da dita sala, foi alçado e nivelado à altura da sobre-loja e construiu-se uma abóbada por 

baixo, para o sustentar. Só mais tarde seria erguida a “parede de tabique paralela à parede Norte, 

sobre um arco de descarga, que servia de passagem, em cada um dos pisos, à parte 

reconstruída”119 já representada na planta da figura X, uma vez que esta é muito posterior à 

campanha de obras de 1774. 

Pinto refere que a obra “não se reduziu, pois, à simples reconstrução dum só quarto (...) pelo 

menos reconstruiu-se um quarto e fez-se outro novo”120 e ressalva que a expressão “quarto nobre” 

significaria provavelmente o conjunto das divisões que formava um aposento121. 

O contrato de 1775 confirma que foram feitas obras, situando-as no “período de tempo que 

medeia entre as duas datas”122, de 1774 e 1775. 

A família Gildemeester habitou o palácio até ao ano de 1793 mas em 1786 Daniel 

Gildemeester já se transferira para o Palácio de Seteais em Sintra, tendo o seu filho permanecido no 

Palácio dos Condes de Alvor.  

 

                                                        
116 Pinto – op. cit. 1941, p.184. 
117 Do levantamento do CAO do MNAA realizado em 1931 em Manaças – op. cit.: “Planta do Primeiro Andar. 
Estado Actual” editada por Matilde Secca. 
118 Pinto – op. cit. 1941, p.185. 
119 Martins – op. cit. p.57. 
120 Pinto – op. cit. 1939, p.111. 
121 Pinto – op. cit. 1941, p.185. 
122 Pinto – op. cit. 1939, p.111. 
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3.3 O palácio desde o final do século XVIII até à compra pelo Estado 

 

De 1793 a 1807 o palácio foi ocupado pelo 2º Marquês de Pombal que ao morrer, no ano de 

1812, deixou os seus bens a seu irmão, José Francisco de Carvalho e Daun, 3º Marquês de Pombal 

e 1º Conde da Redinha. O conde e a sua família, após um curto período em que o palácio esteve 

arrendado ao embaixador inglês Charles Stuart — de 1810 a 1814 — mudaram-se para o palácio, 

nas Janelas Verdes. O conde e a sua mulher viveram o resto das suas vidas no palácio, até 1821 e 

1837 respectivamente, e o 4º Marquês de Pombal, filho destes, ali residiu até ao seu falecimento, em 

1834. Até 1850 o edifício foi habitado pela família Carvalho e Daun, ano em que foi arrendado à 

Imperatriz do Brasil e Duquesa de Bragança D. Amélia Augusta de Leuchtenberg. D. Amélia 

enclausurou-se no palácio em 1853, após a perda de sua filha, vindo aí a falecer em 1873. 

Há referência a obras de remodelação durante a década de 1860123, durante a ocupação da 

imperatriz, com projectos de Parente da Silva124 e José Luís Monteiro125 mas, como Martins destaca, 

sem citação de fonte.126 O arquitecto José Luís Monteiro teria no final da década de 60 apenas 21 

anos, o que nos faz questionar a plausibilidade de este ter efectivamente realizado um projecto para 

uma tão importante habitação nobre.  

Em 1879, Delfim Guedes, vice-inspector da ABAL, em nome do Governo arrendou o Palácio 

das Janelas Verdes ao seu proprietário, com o objectivo de aí instalar um futuro museu nacional, uma 

vez que as instalações do ex-convento de S. Francisco, onde a Academia estava estabelecida, não 

tinham condições. Terão sido no mesmo ano mandadas fazer as plantas do palácio, para se proceder 

às obras de adaptação do palácio, desenhos cuja localização ou existência não se soube precisar. 

Poucos anos depois, em 1883, o 5º Marquês de Pombal venderia ao Estado o seu palácio, sendo no 

mesmo ano oficialmente fundado o MNBA. O Palácio perdia consequentemente a sua função 

residencial. 

 
 

                                                        
123 Sandra LEANDRO – “Palácio dos Condes de Alvor/Museu Nacional de Arte Antiga (ou das Janelas Verdes)”. 
Portugal Património. Guia-Inventário. 2006, vol. VII, , 292. 
124  Domingos Parente da Silva (1836-1901). Arquitecto português. Trabalhou como arquitecto na Câmara 
Municipal de Lisboa e no Ministério das Obras Públicas (https://pt.wikipedia.org/wiki/José_Luís_Monteiro). 
125 José Luís Monteiro (1848-1942). Arquitecto português formado na Academia de Belas-Artes em Lisboa e na 
Escola de Belas-Artes de Paris (https://pt.wikipedia.org/wiki/Domingos_Parente_da_Silva). 
126 Martins – op. cit. p.58. 
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4 O Palácio Alvor: um museu nacional 

4.1 A adaptação do palácio a museu  

 

A formação do acervo da Galeria Nacional de Pintura da Academia de Belas Artes de Lisboa 

(ABAL) data de 1834127, tendo a Academia sido fundada em 1836 e instalada no mesmo ano no 

agora extinto convento de S. Francisco. As condições do edifício eram deficientes, sobretudo no que 

dizia respeito à humidade, pondo em risco a conservação dos quadros da colecção. Um artigo de 

Junho de 1844 da revista “O Panorama” refere a “«necessidade de transferir a Academia para um 

edifício onde os quadros se não danifiquem continuamente pela humidade das salas em que estão 

colocados, em que haja luz suficiente (...) e que tenha proporções para se formarem as galerias 

indispensáveis»”128. A intenção do Marquês de Sousa Holstein129, vice-inspector da Academia, era 

instalar o novo museu no Palácio dos Condes de Redondo que, tal como o Palácio Alvor, confinava 

com um convento, o de Santa Marta. A opção pelo Palácio Alvor foi feita por Delfim Guedes130, 

sucessor de Sousa Holstein, e oficializada em 1879 com o arrendamento do edifício por trinta anos. 

Xavier destaca o paralelismo entre os dois palácios, ambos de compleição seiscentista e acostados a 

conventos131. 

Em 1881, Portugal participou na Special Loan Exhibition of Spanish and Portuguese 

Ornamental Art no South Kensington Museum em Londres (actual Victoria & Albert) surgindo assim a 

oportunidade de se realizar uma exposição semelhante em Lisboa. O Palácio Alvor, já arrendado pelo 

Estado por se destinar a um museu nacional, foi o local escolhido para realizar a “Exposição 

Retrospectiva de Arte Ornamental Portugueza e Hespanhola” que viria a ser inaugurada a 12 de 

Janeiro de 1882. 

Para acolher a exposição foram realizadas no palácio obras de adaptação no segundo 

semestre de 1881. O contrato de arrendamento do palácio refere que as obras seriam custeadas pelo 

Governo, “assim como «demolições de paredes interiores, alterações nas divisões, abertura de novas 

portas, mesmo exteriores, rasgamento de janelas necessárias para que o palácio corresponda ao fim 

a que se destina»”132. Ferreira informa que estas obras “acabariam por não ser nem tão profundas 

nem tão dispendiosas [como se esperava], tendo-se limitado ao estritamente necessário, tanto em 

termos orçamentais como pelo apertado calendário da exposição”133. Os trabalhos executados nesta 

campanha de obras incluíram pelo menos a substituição do soalho em todas as salas, pinturas de 

                                                        
127 Hugo XAVIER – O Marquês de Sousa Holstein e a formação da Galeria Nacional de Pintura da Academia de 
Belas Artes de Lisboa. 2015, Resumo. 
128 Martins – op. cit. p.60. 
129 Marquês de Sousa Holstein (1838-1878). Filho do 1º Duque de Palmela. Cursou Direito em Coimbra, foi 
diplomata em Itália, estudioso e coleccionador de arte e eleito presidente da Sociedade Promotora das Belas 
Artes (Xavier, 2015, p.194).  
130 Delfim Guedes, 1º Conde de Almedina (1842-1895). Formado em Direito e pintor amador, presidiu em 1882 à 
Comissão Organizadora da “Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental Portugueza e Hespanhola”, uma das 
primeiras no mundo a contar com iluminação eléctrica (https://pt.wikipedia.org/wiki/Conde_de_Almedina) 
131 Xavier – op. cit. p.297. 
132 Martins – op. cit. p.60. 
133 Emília FERREIRA – Lisboa em festa: a exposição retrospectiva de arte ornamental portuguesa e espanhola, 
1882. 2014, p.176. 
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portas e rodapés, criação de comunicações entre o palácio e o jardim, pintura da ornamentação dos 

tectos e, no caso de dois quartos do lado Norte do piso nobre, assoalhamento e estucamento dos 

seus tectos134.  

É conhecida uma descrição do palácio antes de se iniciarem as obras: “na fachada norte 

existem 9 salas, «três das quais vastíssimas», sendo uma de duas janelas e duas de três. Do lado 

Sul «tem dez salas uma de três janelas e quatro de duas»“135.  

A comissão executiva da exposição pediu ao Conselho Superior das Obras Públicas (CSOP) 

que se abrissem “duas passagens para o jardim aos lados do vestíbulo, demolindo para isso o 

vigamento das sobrelojas n’essa parte”136. Martins sugere que as duas passagens para o jardim a 

que o documento se refere sejam as representadas no alçado Sul de um levantamento de 1931 que 

irá ser referido adiante, a propósito da construção do Anexo. Desta forma teriam estas passagens 

substituído as 4 janelas de cada lado do corpo saliente do palácio que se podem observar na gravura 

de Landseer, de 1851 (Figura 22).  

 

Figura 22 Desenho da fachada Sul e do jardim do Palácio Alvor, c.1825/26137. Localização dos vãos eliminados 

Figura 23 Alçado Sul do palácio, 1931138. Localização das passagens abertas para o jardim 

 

A mesma comissão pediu também que a fachada fosse “modificada segundo o projecto 

incluso” de modo a dar-lhe uma aparência mais harmoniosa”139. Supõe-se que o “projecto incluso” se 

refira ao Alçado Norte do Museu Nacional de Bellas Artes, apresentado na figura seguinte. No dia de 

inauguração da exposição a fachada Norte continha já o dístico “Museu Nacional de Bellas Artes” 

ladeado por frisos decorados. A mesma fachada “era rematada superiormente por uma platibanda, 

sobre a qual corria um rendilhado”140 (Figura 24). Ainda nesta campanha de obras o palácio foi 

fornecido com água, gás e electricidade. 

                                                        
134 Ferreira – op. cit. p.182. 
135 Martins – op. cit. pp.59-60. 
136 Ferreira – op. cit. p.182. 
137 Desenho de Charles Landseer em Martins, 2014, Vol. II, p.56. 

138 Do levantamento do CAO do MNAA realizado em 1931 em Manaças – op. cit.: “Fachada Posterior. Estado 
Actual” editado por Matilde Secca. 
139 Ferreira – op. cit. p.182. 
140 Martins – op. cit. p.66. 



 29 

Construiu-se também em 1882 no jardim do palácio um pavilhão destinado a espaço de 

trabalho do fotógrafo Carlos Relvas 141 , que tinha sido convidado para fotografar os objectos da 

exposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Fotografia da fachada Norte do palácio, tirada entre 1883 e 1930142 

 Figura 25 Alçado Norte do palácio, s.d.143 

 

Apesar do sucesso da exposição foram várias as críticas à escolha do edifício, principalmente 

pela pequena dimensão das salas e sua má iluminação. 

Para poder acolher o museu, o edifício sofreu novas obras de adaptação que visavam 

melhorar a iluminação. Foram vedadas todas as janelas do lado norte — “solução que permanece, 

com algumas excepções, até hoje”144 — instalaram-se clarabóias nos telhados e fizeram-se aberturas 

nos tectos das salas do piso nobre. As salas intervencionadas foram as duas salas no extremo 

Nascente da ala Sul e restantes salas da ala Norte o que implicou a destruição parcial dos tectos 

pintados de Bacherelli das actuais salas 50 e 51 (Figura 14), referidos anteriormente.  

Com o enriquecimento do espólio do museu em consequência de doações, o problema da 

falta de espaço de exposição agravou-se. Tornava-se “«mais urgente a ampliação [do museu]»”145. 

Tal como exposto no capítulo sobre o Convento das Albertas, em 1896 e sob um projecto do 

arquitecto Rosendo Carvalheira tentou-se, sem sucesso, agrupar num mesmo complexo o Palácio 

Alvor, a Igreja das Albertas e o convento. O complexo teria aumentado substancialmente a área total 

museu. 

O MNBA foi extinto em 1911, no seguimento das transformações políticas do país, 

posteriores à implementação da República, e as suas colecções foram divididas pelos então criados 

MNAA, que se manteve no Palácio Alvor, e Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC). Carlos 

Reis, último director do extinto MNBA, foi convidado a exercer a mesma função no recém criado 

MNAC e foi nomeado José de Figueiredo como primeiro director do MNAA. 

Poucos meses depois de assumir a direcção do museu, José de Figueiredo “defendia que o 

ideal seria edificar um novo edifício para o MNAA”, como declarara numa entrevista dada ao jornal “O 

                                                        
141 Carlos Relvas (1838-1894). Abastado proprietário da Golegã, desportista, toureiro amador e pioneiro da 
fotografia, premiado internacionalmente. Editou o “Album de Phototypias da Exposição Retrospectiva de Arte 
Ornamental em Lisboa” (https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Relvas) 
142 José Luís PORFÍRIO – Museu Nacional de Arte Antiga.1977, p. 10 
143 Biblioteca DGPC/SIPA, DES: 00031046. 
144 Martins – op. cit. p.71. 
145 Martins – op. cit. p.78. 
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Século”, a 26 Julho de 1911146. Porém, “«consciente da impossibilidade da sua concretização, face ao 

período conturbado que o país atravessava, que se reflectia em magros orçamentos para as diversas 

estruturas estatais»”147, propôs que se construísse o braço Nascente do palácio que completaria o 

edifício e que o tornaria capaz de servir para museu. “Ao defender a ampliação do Museu, o primeiro 

director determinava, assim, a sua localização definitiva no Palácio dos Condes de Alvor”148. 

Entre 1911 e 1913 foram feitas obras de remodelação de salas do andar nobre sob projectos 

de Adães Bermudes149. Outros projectos de remodelação das salas foram feitos durante as décadas 

de 10 e 20, tais como substituição de forros das paredes, de lambris e soalhos150. As guarnições das 

portas e mais tarde as próprias portas foram também retiradas tendo-se colocado mármore nos vãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Projecto para o arranjo da Sala E (actual sala 55) de Adães Bermudes, 1913151 

 

João Couto, 2º director do MNAA, afirmaria posteriormente que José de Figueiredo 

modificara telhados e escadarias, acabando por “diminuir o carácter da construção” 152.  

A necessidade de ampliar o museu, por falta de espaço de exposição, levou o seu director a 

defender que “o MNAA ocupasse o espaço do antigo convento de Santo Alberto, não para demolir a 

Igreja, mas visando a sua dignificação”153. José de Figueiredo defendia a ampliação do museu para 

esta área, com a construção de um novo corpo, uma vez que não tinha sido possível recuperar o 

edifício do convento, como se tentara em 1896. Em 1918 o convento já tinha sido demolido, como 

anteriormente referido, restando apenas a Igreja das Albertas. Martins aponta que a generalidade da 

                                                        
146 Martins – op. cit. p.80. 
147 Martins – op. cit. p.81. 
148 Martins – op. cit. p.89. 
149 Arnaldo Redondo Adães Bermudes (1864-1948). Arquitecto formado na Academia do Porto. Frequentou a 
École de Beaux Arts de Paris durante 5 anos, regressando a Portugal em 1894 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Arnaldo_Redondo_Adães_Bermudes). 
150 Martins – op. cit. p.83. 
151 Biblioteca DGPC/SIPA, DES.00030964. 
152 João COUTO – “Notas para a história da ampliação do Museu das Janelas Verdes”. Boletim dos Museus 
Nacionais de Arte Antiga, I, nº2, 1939, p. 48. 
153 NOÉ et al. – “Mosteiro de Santo Alberto / Palácio Alvor / Museu Nacional de Arte Antiga” 
(http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3153). 
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bibliografia data a sua demolição de 1918, mas levanta a possibilidade da demolição ter decorrido ao 

longo de vários anos e não apenas nesse ano.154  

Segundo o site do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), em 1915 Adães 

Bermudes realizou um projecto de ampliação do MNAA, propondo um edifício anexo ao palácio. A 

data de elaboração do projecto, assim como as datas de início e conclusão das obras de construção 

do Anexo encontradas, parecem por vezes ser discordantes. A tabela que se segue reúne os dados 

recolhidos nas fontes citadas por Martins. 

 

Data do projecto 
de ampliação 

Data de início 
das obras 

Data de suspensão 
das obras 

Fonte 

- 1913 1916 
Comissão Administrativa das 

Obras do MNAA  
(1932) 

- 
1915  

(fundações) 
- 

Cabello 
(1992) 

1915 
1918 

(alicerces) 
 Website do IHRU 

1916 - 1920 
Conselho Superior 
de Obras Públicas 

(1925) 

1918   
SIPA 

DOC.00039247 
(1918) 

 

Tabela 2 Datas relativas aos projectos de Adães Bermudes e às obras no Anexo do MNAA 

 

Martins sugere, através da comparação das datas referidas, que teria sido realizado um 

primeiro projecto em 1915, ou até em 1913, na eventualidade de terem existido erros de leitura e de 

terem confundido as duas datas. Supõe-se que se teriam aberto fundações em 1915 e que as obras 

teriam sido interrompidas em 1916. Em 1918 as obras teriam sido retomadas e suspensas de novo 

em 1920. De notar que vários desenhos são datados de 1918, sugerindo a elaboração de um novo 

projecto. As obras do Anexo mantiveram-se paradas até aos anos 30155. 

Os desenhos técnicos realizados por Adães Bermudes em 1918 incluíam grandes caves, um 

vestíbulo, escadaria, um amplo salão central, dois pavimentos com duas ordens de salas. Este 

projecto previa a demolição da Igreja das Albertas156. Da mesma série de desenhos157 existe a Planta 

da Egreja das Albertas e do terreno entre o jardim da Rocha do Conde de Óbidos e o jardim do 

museu, que parece representar o estado em que se encontrava o ex-convento, já parcialmente 

demolido (Figura 27).  

Do projecto deste arquitecto só se construíram as paredes da cave e a “placa de cimento 

armado que servia de pavimento” ao piso térreo,. 

 A demolição da igreja, com a qual José de Figueiredo não concordava, nunca chegou a ser 

realizada.

                                                        
154 Martins – op. cit. p.85. 
155 Martins – op. cit. p.85. 
156 Martins – op. cit. p.86. 
157 O desenho não apresenta data nem autor, porém tem exactamente a mesma grafia dos outros desenhos de 
Adães Bermudes de 1918, o que permite concluir que se tratará de um desenho do mesmo conjunto. 
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Figura 27 Planta da Egreja das Albertas e do terreno entre o jardim da Rocha do Conde de Óbidos e o jardim do 
museu, 1918158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Alçados do Projecto de Adães Bermudes para o Anexo, 1918159 

 

 

                                                        
158 Biblioteca DGPC/SIPA, DES. 00030974. 
159 Biblioteca SIPA, DOC. 00039247. 
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Figura 29 Planta das Caves do Projecto de Adães Bermudes para o Anexo, 1918 

 Figura 30 Planta do 1ºAndar do Projecto de Adães Bermudes para o Anexo, 1918 

 
O motivo de suspensão das obras do Anexo também é incerto. “Manaças levanta três 

hipóteses: o incêndio do Terreiro do Paço160 e consequente destruição do projecto, a falta de dotação 

para terminar as obras ou o desacordo em relação ao projecto, entre José de Figueiredo e o 

CSOP”161. De sublinhar que há desenhos de 1918 disponíveis, pelo que a destruição referida não 

parece ser o motivo provável para a destruição das obras. 

Em 1920 o director do MNAA pediu a José Luís Monteiro um estudo dos alçados das três 

frentes do Anexo 162 . O arquitecto manteve no seu projecto a Igreja das Albertas, integrando-a 

completamente na fachada do Anexo, alterando por este motivo a disposição das janelas da igreja e 

adicionando-lhe um piso superior. Este projecto, à semelhança do de Adães Bermudes, não foi 

executado. Seria necessário chegar ao final da década para que a ampliação do museu fosse 

retomada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 31 Alçados Norte e Poente do projecto de José Luís Monteiro para o Anexo, 1920163 

                                                        
160 Incêndio de 2 de Maio de 1919 na ala oriental do Terreiro do Paço, onde estava instalada uma Repartição do 
Ministério das Obras Públicas. 
161 Martins – op. cit. p.86. 
162 Araújo – op. cit. p.18. 
163 DGPC/SIPA DES. 00030989 e SIPA DES. 00030990 
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4.2 As ampliações do Palácio Alvor 

4.2.1 A construção do Anexo a Poente  

 
No ano de 1929 António de Oliveira Salazar, enquanto Ministro das Finanças, desbloqueou 

os meios financeiros para que se retomassem as obras de ampliação do Anexo. José de Figueiredo 

encomendou o projecto a Guilherme Rebelo de Andrade164, com quem colaborara na Exposição 

Ibero-Americana, em Sevilha, e que considerava ser um arquitecto que conhecia bem o estilo barroco 

e as necessidades de um museu deste tipo. 

Em 1930 ou 1931, a platibanda e o rendilhado da fachada foram removidos, na tentativa de 

restituir a sua aparência primitiva165 tendo sido encontrados vestígios de uma pedra de armas dos 

Távora «na parede que fica entre a verga da janela que marca o centro do Palácio e a parte da 

cimalha que lhe corresponde»166. 

Procederam ao levantamento das plantas do edifício existente os desenhadores da Comissão 

Administrativa das Obras do MNAA (CAO do MNAA), José Luís Suzano e José Augusto da Cruz, em 

1931. 

O “Projecto de ampliação do Museu Nacional de Arte Antiga” de Rebelo de Andrade foi 

terminado em 1933 e seguia o programa de José de Figueiredo. Segundo a memória descritiva e 

justificativa do projecto de ampliação do MNAA as condicionantes que o arquitecto estabelecera para 

a elaboração do projecto foram o aproveitamento da parte construída do projecto de Adães Bermudes 

e a integração da igreja.167  

O projecto foi avaliado pelo CSOP que o devolveu questionando o “porquê de construir um 

bloco entre quatro paredes, praticamente fechadas para o público [...] quando este, mesmo em visita, 

poderia (...) gosar o magnífico panorama que dali poderia disfrutar-se”168. O parecer do CSOP obrigou 

à reformulação do projecto. Em 1935 Rebelo de Andrade apresentou a reformulação do projecto do 

Anexo do MNAA, cujo salão central fora aumentado, referindo o arquitecto que o aumento do 

comprimento do salão central do Anexo que só tinha sido possível “desde que o Digníssimo Director 

do Muzeu deliberou dispensar a porção do edifício que se projecta demolir”169. O arquitecto referia-se 

à demolição do canto Sudoeste do palácio que consistiu, utilizando a nomenclatura de salas de 

Pinto170, na eliminação de aproximadamente um terço da “sala comprida” e da sala entre esta e a 

“sala do tecto pintado”. A secção eliminada corresponderia à parte entre o cunhal e a pilastra 

                                                        
164 Guilherme Rebelo de Andrade (1891-1969). Arquitecto Português premiado em 1939 com o Prémio Valmor 
pela moradia na Av. Columbano Bordalo Pinheiro, nº52, em Lisboa 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Guilherme_Rebelo_de_Andrade). 
165 Martins – op. cit. p.122. 
166 Carta de José de Figueiredo à DGEMN, 8.9.1932, PT DGEMN:DSARH-005/125-4565/03, IHRU em Martins – 
op. cit. pp.122-123. 
167 Guilherme Rebelo de ANDRADE – “Memoria descritiva e justificativa do projecto de ampliação do MNAA” em 
Manaças – op. cit., vol. II, p.100. 
168 “Parecer do Conselho Superior de Obras Públicas ao Ministro das Obras Públicas e Comunicações em 3-10-
1936” em Manaças – op. cit., vol. II, 1992, p.115. 
169 Guilherme Rebelo de ANDRADE – “Memoria descritiva e justificativa do projecto de ampliação do MNAA”. em 
Manaças – op. cit., vol. II, 1992, p.106. 
170 Pinto – op. cit. p. 112. 
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seguinte. O cunhal foi recuado para o lugar da pilastra, o que no interior implicou o desaparecimento 

dos “pavimentos e [de] uma escada de madeira que dava acesso à sobre-loja”171.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 e Figura 33 Pormenores do alçado Sul do levantamento de 1931 (à esquerda) e do projecto de 
ampliação de 1936 (à direita). Localização do canto Sudoeste, eliminado em 1940 

Figura 34 e Figura 35 Plantas do piso 0 e do piso nobre do palácio de 1931. Localização do canto Sudoeste, 
eliminado em 1940172 

 

Demolindo a divisão do canto Sudoeste do palácio, o Anexo poder-se-ia estender para esse 

lado. “Esta alteração do projecto permitia (...) ganhar uma pequena sala entre a igreja e a escadaria e 

(...) fazer uma [galeria] do lado norte, fechada no topo e com abertura sobre a igreja, mantendo-se a 

do lado sul aberta, comunicando com o átrio da escadaria”173.  

O novo projecto foi aceite pelo CSOP que porém exigiu a revisão da ligação entre o Anexo e 

o do palácio, referindo que a ligação projectada era mesquinha e não assegurava a continuidade que 

se procurava. Aconselhou também uma correcção do exagero de emprego de betão armado, opção 

justificada pela necessidade de utilizar materiais incombustíveis que «mesmo em caso de incêndio e 

sujeito a temperatura elevada, não sofressem deformações capazes de fazer derruir a cobertura»174. 

Paralelamente à reformulação do projecto do Anexo, em 1936, o arquitecto estudou o 

acabamento do lado Nascente do palácio, a construção de Oficinas para Restauro de Obras de Arte 

(assinalado na Figura 38) e da habitação para o chefe do pessoal menor, seguindo o programa que 

José de Figueiredo apresentara para a instalação definitiva do MNAA no palácio. Comparando as 

Figuras 36 e 37 pode-se verificar o aumento do comprimento do corpo central do Anexo, 

correspondente ao átrio. 

                                                        
171 Martins – op. cit. p. 124. 
172 Do levantamento do CAO do MNAA realizado em 1931 em Manaças – op. cit., Vol. III: “Fachada Posterior. 
Estado Actual”, “Planta Geral. «Rez-do-Chão». Estado Actual” e “Planta do Primeiro Andar. Estado Actual” 
editados por Matilde Secca. Do projecto de ampliação de Rebelo de Andrade de 1936: pormenor do “Ante 
Projecto. Alçado do Conjunto do MNAA Completo (Lado Sul) Incluindo Escadaria Monumental do Jardim 9 de 
Abril” editado por Matilde Secca. 
173 Martins – op. cit. p.96. 
174 Carta de Rodrigues Carvalho ao Director Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 16 de Novembro de 
1936. Comissão Administrativa das Obras do MNAA, pasta 10, AMJM – BMNAA em Martins – op. cit. p.98. 
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Figura 36 Alçado Sul do Anexo do projecto de Rebelo de Andrade, 1933  

Figura 37 Alçado Sul do Anexo do projecto de Rebelo de Andrade reformulado, 1935175 

 

Por opção do director do museu a primeira fase de obras, iniciadas em Setembro de 1937, 

consistiu na edificação do Anexo sobre a cave existente do projecto de Adães Bermudes e do edifício 

destinado a restauro de obras. A remodelação do jardim ocorreu em 1938, tendo-se demolido os 

barracões e as construções que ali se encontravam, incluindo o pavilhão do fotógrafo Carlos Relvas. 

 

 

Figura 38 Planta Geral do MNAA, 1936176 

Figura 39 Oficinas para Restauro de Obras de Arte, c.1940177 

 

José de Figueiredo não chegou a assistir à conclusão das obras do Anexo, pois morreu em 

1937. Foi nomeado seu sucessor João Couto178 que “apesar de «discordar da adaptação de um 

palácio velho a museu de arte» (...) assume a continuação das obras”179.  

A conclusão e inauguração do Anexo deu-se em Junho de 1940 e ainda que o novo edifício 

tenha permitido um “aumento de espaço fundamental para a vida do museu”180, as condições de 

iluminação de algumas salas revelaram-se ainda insuficientes. Com o objectivo de aumentar a 

                                                        
175 Manaças – op. cit., vol. III. 

176 Planta Geral do Museu Nacional de Arte Antiga, completo com indicação da zona de isolamento incluindo 
escadaria monumental do Jardim 9 de Abril em Manaças – op. cit., vol. III. 

177 Fotografia de Mário Novais, em BMNAA, I, 3, p. 104. 

178 João Couto (1892-1968). Licenciado em Direito e em Ciências Histórico-Geográficas em Coimbra. Professor 
de liceu, conservador de Museu, primeiro em Coimbra e a partir de 1924 em Lisboa. Foi Conservador-adjunto do 
MNAA de 1928 a 1930, passando a ser seu Director em 1938.  
(https://pt.wikipedia.org/wiki/João_Rodrigues_da_Silva_Couto) 
179 Martins – op. cit. p.108. 
180 Porfírio – op. cit. p. 14. 
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quantidade de luz nas salas de exposição foi em 1942 intervencionada a cobertura de uma sala do 

Anexo, o que melhoraria o aproveitamento da luz natural. 

Concluídas as obras do Anexo, deu-se início ao projecto de remodelação do palácio. 

 

4.2.2 A ampliação do palácio a Nascente 

 
A remodelação e ampliação do palácio a Nascente viria a transformar profundamente o 

edifício e afastá-lo do seu carácter de habitação nobre. 

O levantamento levado a cabo em 1931, realizado por desenhadores da CAO do MNAA, para 

posteriormente se realizar o projecto de ampliação do museu, corresponde ao mais recuado registo 

gráfico rigoroso do edifício que se conhece. O rendilhado e a platibanda da fachada Norte não são já 

observáveis no alçado Norte, pois, como referido no subcapítulo anterior, esta tinha sido 

intervencionada pouco antes. Martins descreve sucintamente o estado dos alçados principais: 

 

A fachada sul ainda apresentava as mansardas 181  e mesaninos nos dois pisos. O topo 

nascente do edifício era rematado pela habitação do chefe do pessoal menor, que tinha acima, ao nível 

do andar nobre, uma pequena sala com um terraço pouco profundo (reformulada por José de 

Figueiredo, para sala de desenhos). O corpo avançado tinha uma porta central, ladeada por duas 

escadas duplas, paralelas à parede que davam acesso a um patim cada. O da esquerda, levava a duas 

portas de arco de volta perfeita, o da direita a três altas janelas, separadas por colunas (mas que em 

tempos deviam ter sido igualmente portas). Acima da porta existia uma alta janela, ladeada por dois 

conjuntos de duas mais pequenas. No andar nobre, uma varanda com tríplice arcaria, fechada com 

janelas. No telhado, as duas chaminés existentes (pelo menos as visíveis no já citado desenho de 

Landseer) já não existem.182 

 

Em 1936 Rebelo de Andrade entregou, com a reformulação do projecto do Anexo, o ante-

projecto Acabamento do actual edifício do Museu de Arte Antiga, seguindo a linha de organização 

pensada por José de Figueiredo. Este “desejava fazer do MNAA «um museu laboratório ou museu 

oficina»” e defendia o conceito de palácio-museu. O novo programa incluía uma biblioteca e sala de 

conferências, arquivo, secretaria e gabinetes. Seriam suprimidas pequenas divisões, escadas e 

corredores da sobre-loja, dando origem a salas de exposição mais amplas. No corpo a Nascente 

haveria seis novas salas de exposição, situando-se a biblioteca e sala de conferências por baixo, no 

piso térreo. A proposta mantinha inalterada a fachada Norte que se observa no levantamento de 

1931, porém na fachada Sul seriam eliminadas as águas-furtadas, os mezaninos do andar nobre e as 

três janelas no piso inferior do corpo avançado183. O ante-projecto já integrava a oficina de restauro 

de obras de arte, num edifício separado do palácio, a Nascente.  

 

Em 1939, o novo Director do MNAA, João Couto, referiu: 

 

                                                        
181 Novamente, o autor refere “mansardas” ao invés do termo correcto, “águas-furtadas”. 
182 Martins – op. cit. p.121. 
183 Martins – op. cit. p.123. 
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Encontrámo-nos assim deante de um plano fixado e de uma obra em marcha. Dadas as 

circunstâncias excepcionais, sentimo-nos obrigados a tudo respeitar. Cabe-nos agora achar as soluções 

para, nos limites do possível, harmonizar o trabalho feito e as regras museográficas a que tem de 

obedecer o seu melhor aproveitamento.184 

 

Couto apresentou um relatório ao Ministro das Obras Públicas, Duarte Pacheco, onde 

propunha modificações ao projecto de Rebelo de Andrade. Criticava a “«defeituosa circulação dos 

visitantes no museu devido, entre outros problemas, às ligações defeituosas do edifício novo com o 

Palácio», a dificuldade de vigiar certas salas e passagens e as deficientes instalações do pessoal 

técnico.”185 No seguimento do relatório, o arquitecto Rebelo de Andrade apresenta um novo projecto. 

Nenhuma sala do piso térreo foi destinada à exposição permanente, criando-se em seu lugar uma 

galeria de exposições temporárias, um arquivo e a secretaria. O número de gabinetes aumentou de 

dois para seis, dado o aumento previsto do número de técnicos do museu. A biblioteca e a sala de 

conferências foram mantidas no mesmo local, mas passando a ter uma antecâmara. O piso nobre 

ficava exclusivamente reservado a salas de exposição. 

Nas páginas seguintes são apresentados em paralelo os desenhos do levantamento de 1931, 

o Ante-projecto de ampliação para Nascente do palácio, de 1936, e o Projecto de acabamento do 

actual edifício, de 1940, projecto segundo o qual se realizou a ampliação. 

As obras foram realizadas em duas fases: de 1940 a 1942, com a demolição do canto 

Sudoeste e a remodelação, no piso térreo, da ala Poente; e de 1942 a 1945, com a remodelação do 

piso nobre e ampliação do palácio a Nascente, com a construção de um novo corpo. 

Na ala Poente, para além da construção da escada que servia o palácio da cave ao sótão, foi 

eliminada a sobre-loja, o que permitiu ao piso térreo um aumento do pé direito das suas salas. Como 

resultado, a distribuição de vãos da fachada Sul foi alterada, obrigando a novos nivelamentos das 

janelas do piso térreo e do piso nobre. Durante estas intervenções foi introduzida iluminação zenital 

nas salas do lado Sul do palácio, excepto nas duas salas, onde a CAO do MNAA decidiu manter os 

tectos com estuques artísticos (actuais salas 68 e 69), por serem exemplos de elementos decorativos 

de interiores setecentistas.  

De maneira a se proceder à ampliação para Nascente foram eliminadas construções vizinhas, 

tais como a casa do chefe de pessoal menor, o gabinete de raios-x provisório e um anexo.  

O museu ganhou seis novas salas de exposição e o edifício ganhou pela primeira vez a simetria que 

se pensa que fosse desejada desde a sua edificação. 

A direcção de João Couto e as decisões museológicas e museográficas que tomou afastaram-se da 

“ideia de José de Figueiredo de «reorganizando o Museu, reconstituir simultaneamente»”186 o palácio, 

uma vez que as profundas transformações “«alteraram naturalmente o carácter da construção» de 

habitação seiscentista, já por si bastante adulterada nos séculos XVIII e XIX”187. 

 

 

                                                        
184 Couto – op. cit. p. 50. 
185 Martins – op. cit. p.128. 
186 Martins – op. cit. p.137. 
187 Idem. 
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Figura 40  Plantas do Ante-Projecto, Rebelo de Andrade, 1936 Figura 41 Plantas do Levantamento do CAO do MNAA realizado em 1931 Figura 42 Plantas do Projecto de Acabamento do actual edifício, Rebelo de Andrade, 1940 
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Figura 45 Alçados do Projecto de Acabamento do actual edifício, Rebelo de Andrade, 1940  Figura 43 Alçados do Ante-Projecto, Rebelo de Andrade, 1936 Figura 44 Alçados do Levantamento do CAO do MNAA realizado em 1931 
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Figura 47 Cortes do Levantamento do CAO do MNAA realizado em 1931 Figura 46 Cortes do Projecto de Acabamento do actual edifício, Rebelo de Andrade, 1940  
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4.3 Após 1967 

 

Em 1967 a direcção do MNAA foi assumida por Maria José de Mendonça 188. No ano 

seguinte, foi doada ao museu o recheio de uma sala de um palácio parisiense, o que obrigou à 

remodelação de uma sala do piso nobre (actual sala 66). Por ser contígua à escadaria do palácio, a 

sala foi ampliada através da demolição de uma parede de tabique que criava uma antecâmara. Foi 

também fechado o vão na parede Poente no enfileiramento de outros vãos e abriu-se outro simétrico, 

na mesma parede. Foi ainda vedada a passagem da sala para a varanda da fachada Sul. 

A nova directora defenderia, à imagem do anterior director, a construção de um novo edifício 

para o museu, uma vez que o espólio deste continuava a aumentar. Surge neste panorama em 1980 

um projecto de construção de um novo piso na ala Sul do Anexo, da autoria do arquitecto Nuno de 

Morais Beirão. O piso, que se localizaria entre o piso térreo e o superior, teria o mesmo número de 

salas do piso térreo e contaria ainda com uma sala no patamar da escadaria e “duas correspondentes 

ao lado sul do átrio daquele”189. Foram aproveitados os mezaninos do piso térreo como janelas do 

novo piso. Esta obra na ala Sul do Anexo, foi concluída no ano seguinte 

Em 1983, no âmbito da XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura do Conselho da 

Europa, o MNAA, que receberia um dos cinco núcleos da exposição, teve viabilidade económica para 

estender o projecto de Beirão a todo o Anexo. Para isso foi encomendado um novo projecto a João 

de Almeida, Pedro Ferreira Pinto e Pedro Emauz da Silva, que consistiu na ampliação do novo piso 

intermédio a toda a área do Anexo (Figura 49). O novo piso fez-se cortando a altura do pé-direito do 

piso térreo e rebaixando o tecto da ante-capela, tapando a grade do coro-alto. A escadaria foi 

demolida e nesse espaço foram criadas duas grandes salas, uma no piso intermédio e outra no piso 

superior. Foi alterada a escadaria exterior da fachada Poente, e fachada principal do Anexo, com a 

construção de um murete e de duas rampas de acesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 Corte longitudinal do projecto de remodelação do Anexo, do atelier Arqui III, 1992190 

                                                        
188 Maria José de Mendonça (1905-1984). Licenciada em Ciências Histórico-Filosóficas pela Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa. Foi conservadora no MNAA e sucedeu a João Couto na sua direcção. 
189 Martins – op. cit. p.151. 
190 Martins – op. cit. p.152.  
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Em 1991 o edifício do palácio foi igualmente intervencionado, sob projecto do mesmo grupo 

de arquitectos, no contexto de preparação do edifício para receber a exposição “No tempo das 

Feitorias”. A intervenção acabou por ser muito mais extensa do que inicialmente planeada, ao 

concluir-se que o edifício se encontrava num pronunciado estado de degradação, que levantou 

questões de segurança. O novo projecto, apresentado em 1992, estendeu-se a zonas de exposição, 

a reservas e a gabinetes. Da extensão da intervenção, as obras obrigaram ao encerramento total do 

palácio entre 1993 e 1994. 

A cafetaria e o restaurante foram ampliados e foi recuperado o jardim anexo. A obra de 

ampliação incluiu a “escavação de um monte de entulho ao nível da cave do palácio” e a “abertura de 

novos vãos na fachada Sul”191. Foram criados novos espaços na cave do palácio que teve de ser 

reabilitado dado o mau estado de conservação em que se encontrava.  

Ao nível da organização de espaços do museu, foi transferida a zona administrativa do piso 

térreo para o sótão, “aproveitando o desvão do telhado”192, libertando o espaço onde de encontravam 

para ampliar a galeria de exposições temporárias.  

O piso intermédio do palácio, destruído anos antes, na década de 40, voltou a ser 

parcialmente refeito, através da redução do pé-direito do piso térreo nos espaços contíguos à 

escadaria nobre. Passou a acolher o Gabinete de Desenhos e Gravuras193. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 Piso intermédio do Anexo. Projecto de Arqui III 

 

Foi esta conjunto de obras que trouxe o complexo do MNAA ao estado em que se encontra 

actualmente. Continua por resolver o problema da falta de espaço, referido por todos os seus 

directores.  

 

                                                        
191 Martins – op. cit. p.159. 
192 Martins – op. cit. p.157. 
193 Na década de 40 o Gabinete de Desenhos e Gravuras era denominado Gabinete de Estampas. 
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5 Palácios urbanos de Lisboa nos séculos XVII e XVIII 

Durante a terceira dinastia da monarquia portuguesa (1580-1640), governada por reis 

espanhóis, o centro do poder deixou de estar em Lisboa. A alta nobreza portuguesa vivia em dignas 

casas e quintas espalhadas pelo território português e por esta razão, as casas que esta nobreza 

possuía em Lisboa não eram nem as suas residências permanentes nem as principais.194 João Vieira 

Caldas critica a forma como a maioria da tradição historiográfica que se debruça sobre o palácio 

urbano da nobreza de corte o caracteriza — ainda que de maneira pouco fundamentada — como 

arquitectura medíocre que se destacaria apenas pelo seu tamanho195. Uma vez que não eram casas 

destinadas a períodos longos de permanência, a superior dimensão da casa era já suficiente como 

elemento de afirmação social. 

A restauração da independência (1640) e sobretudo a assinatura do Tratado de Lisboa no 

reinado de Afonso VI (1668), tiveram como consequência a instalação permanente da corte em 

Lisboa, consolidada durante a regência e o reinado de D. Pedro II (1667-1706)196. 

Os aristocratas associados a alto cargos de governação — secretários de Estado, 

governadores e vice-reis (como era o caso de D. Francisco de Távora) — mandaram construir 

palácios que reflectissem condignamente o seu estatuto social, o que fez surgir novas e numerosas 

construções na cidade. Recorriam “de forma mais ou menos formal aos arquitectos da Provedoria de 

Obras Reais para o traçado do seu palácio”197 ou para executarem obras de dignificação de casas 

que já possuíssem. João Antunes (1643-1712), que gozava uma “protecção especial de vários 

membros dessa classe” 198  e que fora nomeado arquitecto régio no ano de 1699, foi um dos 

arquitectos mais solicitados para estes projectos. Caldas sugere que, na prática, o arquitecto tivesse 

o monopólio dos projectos de “palácios da alta nobreza de corte”199. 

João Antunes foi o autor de vários projectos, entre os quais se destacam o Palácio do Conde 

de Tarouca (c. 1700), o Palácio da Bemposta (c. 1701), o Palácio dos Condes da Atalaia (Marqueses 

de Tancos, risco de 1697) e o Palácio do Barão de Alvito.  

Os palácios construídos na viragem do séc. XVII para o séc. XVIII apresentam algumas 

características em comum. São construções de marcada horizontalidade, com uma estética de linhas 

sóbrias e rigorosas que destaca a volumetria e a robustez dos edifícios. As fachadas são geralmente 

“emolduradas por cunhais de pedra com robustas pilastras”200 e o andar nobre é marcado por um 

friso que corre ao longo da fachada, ao nível das varandas das janelas de sacada. A horizontalidade 

acentuada pelo friso é quebrada apenas pelo portal de entrada para o palácio, cujo desenho varia de 

palácio para palácio, conferindo-lhe uma individualidade própria.  

                                                        
194 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), p. 6. 
195 Idem, pp. 2-3. 
196 D. Afonso VI reinou entre 1656 e 1667. O seu irmão D. Pedro II foi regente de 1667 até 1683, ano da morte 
de D. Afonso, e rei de Portugal de 1683 a 1706. 
197 Hélder CARITA – A Casa Senhorial em Portugal. 2015, p.161. 
198 Caldas – op. cit. p. 25. 
199 Idem. 
200 Carita – op. cit. 2015, p.164. 



 45 

Caldas refere três características em particular que “reforçam a uniformidade arquitectónica 

destes palácios”: a regularidade da distribuição dos vãos, o desenho das janelas de sacada e o 

número de andares do palácio. 

A regularização dos vãos é o traço que mais caracteriza a arquitectura civil seis-setecentista. 

A “necessidade de [se] inventar uma fachada”201 — numa altura em que havia uma preocupação (e 

legislação) sobre a integração das fachadas nas frentes arquitectónicas das ruas202 — resultou num 

novo desenho de fachada mais uniforme e tendencialmente mais simétrico, que se reflectiu também 

no desenho do espaço interior. 

O desenho das janelas de sacada é também muito uniformizado, com pequenas variações 

nos palácios seiscentistas, consistindo numa janela com uma moldura de cantaria lisa, normalmente 

encimada por um entablamento simplificado203, como observável na figura x. 

No que respeita ao número de andares, predominava nestes palácios uma organização em 3 

pisos mas em vários casos existia ainda um quarto andar, por cima do piso nobre, cuja existência 

nem sempre era perceptível pela fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 e Figura 51 Palácio dos Condes de Redondo204  e Palácio do Marquês de Tancos205 (1697) 

Figura 52 e Figura 53 Palácio dos Condes de Almada206 (1713) e Palácio Ribamar207 (c.1727) 

 

                                                        
201 Matos – op. cit. 1989, p.39. 
202 Carita – op. cit. 2015, p.165. 
203 Caldas – op. cit. p. 18. 
204 http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6225 
205 http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3031 
206 http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5257 
207 http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7856 
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A primeira metade do século XVIII viu surgir um novo modelo de palácio barroco urbano, 

“caracterizado por um núcleo central de escadarias nobres”208. A nova configuração estendia-se ao 

percurso entre o exterior e o salão nobre, passando pela escadaria principal.  

O acesso ao palácio por coches — que a partir do século XVI haviam ganho crescente 

importância através do seu “uso sistemático na vida social”209 — era até à época usualmente feito 

para um pátio murado onde as visitas eram deixadas. Surgiu no virar do século um novo modelo em 

que os coches entravam por um portal da fachada para um átrio coberto, saindo por outro portal 

simétrico. O modelo foi utilizado — pensa-se que pioneiramente — no Palácio Alvor e no Palácio da 

Bemposta, como exposto no capítulo x. A nova organização reflectia-se também ao nível das 

fachadas do palácio, que passavam a ter dois portais, em vez de um. 

O núcleo de escadas nobres deste modelo é designado por Carita por “escadas reais”, pelas 

suas características particulares que as distinguem de outras estruturas de escadas. Carita define as 

escadas como “um vasto espaço em duplo pé direito, com um lance central desdobrando-se em dois 

lances laterais simétricos e de sentido oposto, terminando ao nível do piso nobre com um vasto 

patim”210, do tipo que podemos observar na figura X. A “caixa” que a escadaria forma reflecte-se, por 

vezes, na fachada — como é o caso do Palácio Alvor, onde a zona entre pilastras do corpo central 

que avança ligeiramente em relação ao resto da fachada coincide com a escadaria do interior. Este 

tipo de escadas tem um forte carácter cenográfico e monumental, seguindo a filiação da tipologia de 

escadas espanholas, que contrasta com a tipologia italiana, em que os “lances são separados entre si 

por paredes desenvolvendo-se em espaços cobertos por abóbadas, numa sucessão de espaços 

visualmente descontínuos”211, tipo observável na figura x.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54  Escadaria principal do Palácio dos Condes de Anadia, Mangualde212 

Figura 55 e Figura 56 Escadaria principal do Palácio do Correio-Mor, Loures213 

 

                                                        
208 Hélder Carita – “O núcleo de “escadas reais” e a formação de um modelo de palácio barroco: de João 
Antunes a André Soares”. 2013, p.1. 
209 Carita – op. cit. 2015, p.163. 
210 Carita – op. cit. 2013, p.1. 
211 Carita – op. cit. 2013, p.3. 
212 https://www.pinterest.pt/pin/431641945528258929/ 
213 https://www.pinterest.pt/pin/836965911973703639/ 
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Segundo Carita, o primeiro projecto em Portugal a utilizar um tipo semelhante às “escadas 

reais” foi o projecto de Teodósio de Frias, de 1625, para a escadaria da portaria do Mosteiro dos 

Jerónimos. O projecto foi apenas concluído no final do século XVII, numa campanha em que 

trabalharam João Antunes e Mateus do Couto (sobrinho)214. O modelo pode ter sido utilizado pela 

primeira vez na arquitectura civil adaptado do modelo de Teodósio de Frias. 

Esta organização de espaços — entrada, escadas e salão nobre — funcionava como núcleo 

gerador do programa arquitectónico que, com o avançar do século XVIII tendeu para criar um eixo de 

simetria a partir do qual se distribuíam as salas. Entrava-se para a “Sala Vaga” (que por vezes 

coincidia com o Salão Nobre), que funcionava como um “átrio de recepção e distribuição pelos 

diversos «quartos» do palácio e também de salão de festas em caso de necessidade”215. 

Sobre os programas internos dos palácios seiscentistas portugueses a informação disponível 

é escassa, como destaca Caldas: “o estudo da espacialidade e funcionalidade interna da casa nobre, 

em Portugal, continua praticamente por fazer”216. No entanto, a investigação já realizada permite 

reconhecer características comuns entre os palácios. O número de pisos destes palácios, como 

anteriormente referido, variava geralmente entre 3 e 4. Os palácios normalmente tinham um piso 

térreo, destinado a áreas de serviço; um piso nobre, habitado apenas pelos proprietários do palácio; 

um piso intermédio e eventualmente um sótão. Os dois últimos eram pisos com pé direito mais baixo 

e onde se localizavam os aposentos dos criados e, por vezes, os aposentos das crianças da família.  

Entre as divisões que se localizavam no piso térreo contavam-se cavalariças, cocheiras, 

estrebarias, cozinhas — normalmente em espaços abobadados — e outros espaços utilizados pelos 

serventes da casa. As cavalariças e semelhantes espaços localizavam-se geralmente em divisões 

contíguas ao vestíbulo de entrada. 

No piso nobre, apesar de os compartimentos terem uma polivalência funcional217, funcionava 

uma lógica semelhante à que era praticada nos finais da Idade Média, em que os espaços públicos e 

privados se distribuíam consoante a distância à entrada do palácio: os espaços sociais da casa 

localizavam-se mais perto da entrada as restantes salas sucediam-se consoante o grau de 

intimidade, com os espaços mais íntimos no tardoz da casa218. 

Em Portugal existia ainda a “particularidade da separação dos espaços por género”219, uma 

prática que foi reforçada com a existência das duas alas simétricas separadas pelo núcleo de 

escadas220. A ala masculina, mais representativa, compreendia espaços tais como a grande sala, 

antecâmaras e sala de dossel, com ocasional existência de um gabinete ou “caza de livraria”. A ala 

feminina, por seu lado, compreendia espaços como a antecâmara, sala de estrado e uma ou mais 

câmaras com guarda-roupas. 

                                                        
214 Carita – op. cit. 2013, p.4. 
215 João Vieira CALDAS e Maria João Pereira COUTINHO . “O Nome e a Função: Terminologia e Uso dos 
Compartimentos na Casa Nobre Urbana da Primeira Metade do Século XVIII”. A Casa Senhorial em Lisboa e no 
Rio de Janeiro: Anatomia dos Interiores. 2014, p.144. 
216 Caldas – op. cit. p.19. 
217 Caldas e Coutinho – op. cit. p.139. 
218 Carita – op. cit. 2015, p.322. 
219 Idem, p.322. 
220 Idem, p.323. 
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Quanto à nomenclatura de espaços: uma “caza” significava uma “divisão ou compartimento 

da habitação”221 e um “quarto”, ao contrário do que se entende actualmente por um quarto, era uma 

zona da casa formada por mais que uma “caza”, “com funções interligadas e coerência interna”222, 

correspondendo deste modo a um aposento. 

As divisões eram dispostas sequencialmente e a circulação entre elas fazia-se através de 

sucessivas portas localizadas na zona mais próxima da fachada, criando uma enfilade. Em alguns 

palácios existia outro sistema de circulação secundário, através de corredores interiores, 

normalmente de serviço ou utilizados pelos proprietários da casa que não desejavam serem vistos. 

Estes corredores eram normalmente servidos por escadas de serviço, que davam também acesso 

aos pisos intermédios do palácio. 

Os tectos das salas do palácio foram evoluindo ao longo dos tempos, de versões simples de 

tectos planos de madeira — tectos de saia-camisa — evoluindo para tectos de masseira, gerando 

salas de maior pé-direito — e mais tarde para tectos estucados. A presença de vários tipos de tecto 

no mesmo palácio é usual, sendo mais ou menos elaborados conforme a hierarquia dos espaços. 

A cobertura do palácio era geralmente múltipla e estava relacionada com os tectos. A prática 

comum era cada grande sala — ou conjunto de salas de menor dimensão — ter a sua própria 

cobertura. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 57 Tecto de saia e camisa   Figura 58 Tecto de masseira223   Figura 59 Tecto estucado224 

 

Era usual os palácios terem capela própria. No entanto, e como referido, vários palácios 

urbanos acostados a conventos, usufruíam das igrejas ou capelas dos conventos. É o caso do 

Palácio do Conde de Redondo (Convento de Santa Marta), do Palácio dos Condes de Murça 

(Convento dos Marianos) e, provavelmente, do Palácio Alvor (Convento de Santo Alberto). As famílias 

nobres assistiam às cerimónias a partir de um espaço privilegiado, separado da assembleia — 

normalmente localizado perto da capela-mor — a que se chama tribuna. As religiosas assistiam 

também às cerimónias num espaço separado, o coro, oposto à capela-mor, que podia estar 

subdividido em coro-alto e coro-baixo. 

 

                                                        
221 Caldas e Coutinho – op. cit. p.142. 
222 Caldas e Coutinho – op. cit. p.141. 
223  http://www.patrimoniocultural.gov.pt/en/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-
em-vias-de-classificacao/geral/view/74987 
224 https://pxhere.com/es/photo/1256130 
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Conhecendo as características gerais da arquitectura dos palácios seis-setecentistas, conclui-

se que a semelhança evidente entre as janelas de sacada do Palácio Alvor e do Palácio da Bemposta 

— como referira Martins (capítulo x) — não é uma particularidade e não é igualmente um indicador 

suficiente para se tirarem conclusões sobre a autoria dos projectos dos dois palácios ser de João 

Antunes. Ademais, os portais dos dois palácio diferem bastante entre si. A observação de Matos 

sobre a semelhança da estrutura interna, com os dois portais a abrirem para um vestíbulo, é o 

argumento que melhor justifica a possível atribuição do risco do Palácio Alvor a João Antunes. 

Ainda que o Palácio Alvor apresente a nova configuração interna gerada pelo núcleo de 

escadas reais, este não apresenta entre as suas duas alas a simetria que seria esperada. O projecto 

inicial teria muito provavelmente essa intenção, tendo a ala do palácio a Nascente ficado incompleta. 

Sabe-se através do testamento da segunda mulher do 1º Conde de Alvor, como referido no capítulo 

X, que o palácio se encontrava em 1708 incompleto e que se pretendia completar o seu risco.  

A configuração do Palácio Alvor, inovadora para a época, indica que pelo menos o núcleo 

central constituído pelas escadas, escadas e salas contíguas foi construído de raiz. Os vestígios da 

pedra de armas dos Távora encontrados em 1930 no corpo central da fachada, durante obras de 

intervenção da mesma, confirmam que este corpo remonta à construção original do palácio, 

encomendada pela família no fim do século XVII. 

O corpo Poente do palácio, que internamente apresenta menor regularidade — como será 

abordado adiante — pode, pelo contrário, ter sido edificado sobre uma anterior construção — 

provavelmente sobre as casas onde viveria já a família, identificadas no capítulo X. Deste modo teria 

sido natural que a edificação do palácio se tivesse iniciado por essa ala seguindo em direcção a 

Nascente. 

O corpo central foi construído mas não concluído — os acabamentos terão ficado por fazer — 

como se depreende pela descrição à época da arrematação do palácio por Gildemeester em 1768 

que diz que «a escada principal estava em tosco” e o corrimão que tinha “era de alvenaria e coberto 

de cal”225. Do corpo Nascente foi construída apenas uma parte, correspondente a duas salas no piso 

nobre (actuais salas 64 e 57). 

 

                                                        
225 Ennes – op. cit. p.18. 



 50 

6 A evolução do Palácio Alvor 

6.1 Como seria o Palácio Alvor à data da sua edificação (1698) 

 

O Palácio Alvor foi modificado ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX, quer 

arquitectonicamente, quer funcionalmente. As transformações que acompanharam a alteração da sua 

função habitacional para museológica não se encontram integralmente documentadas, o que impede 

que se conheça com rigor o traçado original do palácio. 

As descrições do edifício e das obras nele feitas, confrontadas com os desenhos do 

levantamento realizado em 1931 e com o conhecimento sobre as linhas gerais da arquitectura dos 

palácios seis e setecentistas, permitem formular algumas hipóteses sobre as fases de construção.  

No entanto, apesar do levantamento de dados ter sido exaustivo, não foi possível desenhar 

um planta do traçado original. A primeira hipótese passível de ser formulada em face da informação 

disponível, traduz-se nas plantas desenhadas que corresponderão à data de 1774, e do estado do 

palácio após a campanha de obras profundas financiadas por Gildemeester 
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6.2 O Palácio Alvor depois das obras financiadas por Gildemeester (1774) 

 

Na descrição do estado do palácio à data da sua arrematação por Gildemeester, em 1768, 

constavam 7 “casas” do lado Norte e 4 do lado Sul. Não foi possível estabelecer uma 

correspondência entre os número referido de quartos e os que são apresentados no desenho 

hipotético do Palácio Alvor em 1774. No entanto, é possível sugerir que o reduzido número de casas 

que diziam existir do lado Sul dissesse apenas respeito ao número de divisões utilizadas pela família 

e não ao número total de divisões, uma vez que nem todas estavam habitáveis, dado o seu estado de 

degradação. Apenas deste modo se poderá justificar que apenas 4 divisões do lado Sul do edifício 

fossem contabilizadas.  

A hipótese de planta apresentada sugere a existência de 8 compartimentos do lado Norte. 

Poderia igualmente ter existido uma divisão que não tivesse sido contabilizada por não ser utilizada 

pelos proprietários do imóvel ou por outra razão que não se conhece. Não parece muito provável a 

hipótese de uma das paredes nesta sequência de salas não ter existido, o que implicaria que à época 

os dois compartimentos estivessem unidos. Sabe-se que as duas salas do extremo Noroeste 

remontam à origem do Palácio Alvor, uma vez que as suas pinturas no tecto são do início do século 

XVIII. As duas salas seguintes à do canto Noroeste não estariam certamente unidas, dado que isso 

resultaria na criação de uma sala de proporções desequilibradas em relação ao conjunto harmonioso 

das restantes salas. As salas do lado Norte do corpo central, se se atender à simetria desse corpo, 

teriam seguramente a configuração de 1931 que se conhece. Não sendo possível propor uma 

hipótese que justificasse a existência de 7 salas deste lado do edifício (em vez das 8 que se 

apresentam) é reforçada a ideia de que, à época, uma das divisões existentes não fosse 

contabilizada, provavelmente pelo estado de degradação em que se encontrava, ou por não ser 

utilizada ou por outra razão que se desconhece. 

Gildemeester reconstruiu um quarto que se encontrava em ruínas, do lado oposto à frente da 

rua, que Pinto identifica como tendo sido o quarto entre os dois ângulos da fachada Poente do palácio 

(capítulo X, esquema). Uma vez que o desígnio “quarto” nesta altura significava um conjunto de 

divisões com funções interligadas e coerência interna (ver p.4 cap.4) acreditamos que mais do que o 

quarto identificado por Pinto, a intervenção encomendada pelo cônsul dever-se-á ter estendido a toda 

aquele área Sul do corpo Poente do palácio. Sabe-se que este lado se encontrava em péssimo 

estado e que apenas o gabinete no canto Sudoeste do palácio se encontrava habitável. 

O quarto em ruínas mandado reconstruir pelo cônsul corresponderia à ala do piso nobre por 

cima  da sobre-loja observável nos desenhos. 

O mesmo autor refere que a sala que pensa ter sido intervencionada tinha o tecto a um nível 

inferior, o que teria permitido a construção de um quarto por cima. A construção de compartimentos 

por cima de salas do piso nobre permite supor que a construção do sótão do palácio tenha ocorrido 

durante esta campanha de obras. De facto, a área ocupada pelo sótão sobrepunha-se à da sobreloja, 

ou seja, ambas coincidiam em planta. A origem da sobre-loja é anterior à época em análise, 

remontando provavelmente à origem do edifício, dado que se sabe que uma das intervenções 
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realizadas em 1774 foi a elevação do pátio à altura da sobre-loja, o que confirma que ela já 

existia. A elevação do pátio exigiu a construção de uma abóbada por baixo para o sustentar.  

As escadas de caracol (referencia, página x) que davam serventia à cozinha e ao jardim foram 

provavelmente substituídas nesta época pelas escadas de pedra que ligavam o piso térreo à sobre-

loja. Quando o palácio foi transformado em museu, estas escadas de pedra foram também 

adulteradas e perderam parcialmente a sua funcionalidade, o que justifica que tenham sido 

construídas durante esta campanha de obras e não posteriormente. 

A localização da escada que ligaria a sobre-loja ao piso nobre do palácio foi feita através da 

observação das plantas levantadas em 1931. Nas plantas da sobre-loja e do piso nobre, vê-se um 

troço de escadas sem saída, encurraladas por um poço de escadas que foi certamente construído 

posteriormente. Seria por este motivo que a comunicação entre pisos feita através das escadas mais 

antigas foi desactivada. 

O modo como se acedia ao sótão não é claro. Dada a diferença de alturas entre o piso nobre 

e o sótão, o número de degraus necessário seria elevado e portanto as escadas que existiriam não 

seriam lineares. Seria provável que existisse, tal como existia em 1931 — como observável na planta 

do piso térreo do levantamento do CAO do MNAA — um poço de escadas, e que este se localizasse 

não muito longe do que foi posteriormente construído.  

Neste período, seria normal que as portas entre as salas estivessem dispostas numa enfilade. 

Entre a ala Norte e a ala Sul existiriam também portas de ligação, mais pequenas e muitas vezes 

dispostas simetricamente na mesma parede. O desenho apresenta uma hipotética localização destes 

vãos. 

Nas declarações dos mestres de obras desta campanha, que Ennes dá a conhecer, foi 

referida a existência de um recuo de uma parte da fachada Sul, que dava origem a um eirado, ou 

pequeno terraço. Através das gravuras que representam o palácio, nomeadamente a vista de Lisboa 

da ABAL ou o desenho “Palais de Janellas Verdes”, observa-se que este eirado corresponde ao recuo 

da parede Sul do corpo Nascente.  

A planta do Convento de Santo Alberto, de 1887, permitiu saber como era o interior deste e 

tentar estabelecer uma possível ligação entre o palácio e a igreja. Existia uma pequena passagem 

entre os dois edifícios. Esta passava por baixo da capela-mor e era de reduzidas dimensões, o que 

leva a crer que não fosse a passagem utilizada pelos proprietários do palácio. Para assistir à 

cerimónia, estes entrariam directamente na tribuna e não no corpo central da igreja. Existiria uma 

comunicação directa entre o palácio e a tribuna, ou qualquer espaço contíguo, cuja localização poderia 

ser a que está representada no desenho.  

Foi igualmente feita nesta campanha, como referido, a simplificação do sistema de coberturas, 

com a construção de um telhado único em vez dos tradicionais múltiplos telhados. Permanece a 

questão da datação desta intervenção em particular, uma vez que a vista de Lisboa da ABAL (c. 1768) 

já representa o palácio com um telhado único.  
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6.3 O Palácio Alvor enquanto Museu Nacional de Belas Artes (1883) 

 

A escolha do Palácio Alvor como edifício destinado a acolher o primeiro museu nacional 

implicou que fossem feitas substanciais alterações. Estas começaram a ser projectadas em 1883, 

apesar de em 1881 terem ocorrido as primeiras obras para que o palácio pudesse acolher a muito 

mediática “Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental Portugueza e Hespanhola”, inaugurada em 

1882. 

Segundo descrição num artigo de jornal (1879) 226 , existiriam à data do arrendamento do 

imóvel pelo Governo, em 1879, 9 salas do lado Norte e 10 do lado Sul. Contam-se do lado Sul, através 

da plantas, 10 salas, se for incluída a sala ligada ao edifício no extremo Sudeste do palácio. Esta 

divisão, que está distintamente destacada do palácio e que não é de origem, existiria pelo menos 

desde 1856-58, como se pode observar pela cartografia de Filipe Folque. O recorte Nascente do 

edifício é exactamente o mesmo que foi documentado na década de 40 do século XX, quando se 

completou o risco do palácio para Nascente. Pelo contrário, o número de salas do lado Sul não 

corresponde à descrição do artigo, uma vez que as plantas disponíveis só permitem confirmar a 

existência de 8 salas.  

Entre as intervenções que se previam para esta fase estavam demolições de paredes 

internas, alterações de divisões, aberturas de novas portas e rasgamento de janelas. Não se sabe 

exactamente que intervenções deste tipo terão sido efectivamente levadas a cabo.  

Sabe-se que foram abertas duas passagens do piso térreo para o jardim (Figura 23) e parece 

ter sido alterada a posição das portas na ala Norte do palácio, tanto no piso térreo como no nobre. 

Estas terão deixado de estar colocadas junto à fachada — numa enfilade — passando a estar a meio 

da parede.  As portas na ala Sul foram mantidas com a mesma configuração. 

As desejadas demolições de paredes internas, com reordenação interna, diriam respeito a 

paredes da ala Sudoeste, em particular a primeiro e quinta paredes desta zona, perpendiculares à 

fachada Sul. Esta acção permitiria obter salas de maiores dimensões, de grande utilidade para um 

museu deste tipo. A parede Sul da sala do canto Sudeste, onde se encontrava o eirado, foi também 

nesta altura avançada até ao nível da sua parede simétrica, fazendo desaparecer o referido eirado e 

rectificando o alinhamento desta fachada.  

A melhoria da iluminação das salas de exposição foi feita através da instalação de clarabóias 

nos tectos, nas duas salas do extremo Nascente da ala Sul e nas restantes salas da ala Norte. Foram 

também vedadas todas as janelas do lado Norte.  

As escadas de pedra de três lanços que ligavam o piso térreo à sobre-loja, foram 

interrompidas “à altura do patamar do segundo lanço, passando a utilizar-se só o primeiro lanço e a 

fazer-se o resto do percurso por outra construída na caixa do saguão que ficava por detrás daquela e 

por onde se penetrava por uma abertura rasgada no primeiro patamar da antiga.”227  

Realizaram-se também obras menos profundas, tais como a substituição do soalho de todas 

as salas e a pintura de portas e rodapés. 

                                                        
226 Cópia manuscrita do artigo do nº de Junho de 1879: 95. Dossiê História do Museu depois de 1882, BMNAA. 
227 Pinto – op. cit., p.184. 
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6.4 O Palácio Alvor enquanto Museu Nacional de Arte Antiga (1931) 

 

Em 1931, 20 anos depois do MNAA ter vindo a substituir o MNBA no Palácio Alvor aí 

inaugurado em 1883, foi finalmente feito um levantamento rigoroso das instalações. Dadas as já 

referidas necessidades de ampliação do museu e com o objectivo de iniciar a construção de um 

edifício anexo, foi levado a cabo um levantamento que permitiu a execução de projectos de ampliação. 

Os desenhos aqui apresentados pertencem ao conjunto de desenhos produzidos em 1931, 

constituindo o registo rigoroso mais antigo do estado do edifício. Dadas a sucessivas intervenções no 

palácio, que actualmente não permitem perceber a estrutura original do palácio, foram estes desenhos 

que serviram de base à produção das hipotéticas plantas de épocas anteriores. 

As diferenças observáveis entre estas plantas e as plantas do museu no final do século XIX 

reflectem as transformações e beneficiações que foram continuamente realizadas. 

Sabe-se que entre 1883 e 1931 foram construídas duas novas escadas lineares de madeira: 

uma no extremo Nascente do palácio — que ligava o piso 0 e a sobre-loja — e outra na zona do 

saguão — que ligava a sobre-loja ao piso nobre. As escadas que eram utilizadas desde a campanha 

de obras de 1774, ou mesmo anteriormente, encontravam-se em 1931 desactivadas. Pelos desenhos 

parecem estar entaipadas e impedidas de funcionar desde a construção de novas escadas a poente 

do saguão. Estas foram as primeiras escadas a fazer a ligação a todos os pisos do palácio, do piso 

térreo ao sótão, e estavam inseridas num poço de escadas.  

Neste período, durante a direcção de José de Figueiredo, foram eliminadas as águas-furtadas 

e as chaminés no telhado e o átrio de entrada foi separado em três alturas, com um degrau em cada 

desnível. Anteriormente o pavimento do átrio não seria plano, antes coincidindo com a pendente da 

Rua da Janelas Verdes, permitindo assim a circulação dos coches da rua para o vestíbulo do palácio. 



 55 

6.5 O projecto de ampliação do Palácio Alvor (1940) 

 

Os desenhos apresentados correspondem à reformulação do primeiro projecto de 

acabamento do palácio realizado por Rebelo de Andrade. O projecto consistia na ampliação do edifício 

com um corpo a Nascente. Este projecto segue já a organização interna estipulada por João Couto, 

sujeita à funcionalidade do museu, que diferia da inicialmente pensada por José de Figueiredo, de 

reconstituição carácter histórico do edifício. 

As duas salas do canto Sudoeste do palácio demolidas aquando a construção do Anexo já 

não existem nas plantas de 1940 aqui apresentadas.  

A intervenção que seguiu o projecto de 1940 incluiu a remoção do piso intermédio da sobre-

loja — e consequente destruição das escadas que o serviam, do pátio interno e das abóbadas que o 

sustentavam — permitindo um aumento do pé direito nas salas do piso térreo do corpo Poente. A 

supressão do piso intermédio reflectiu-se no aspecto da fachada, pelo desaparecimento das 

respectivas janelas. A fachada passou de quatro níveis de janelas para dois, uma vez que também as 

janelas do sótão foram suprimidas. Foram também removidas as escadas que davam acesso ao 

jardim. 

Nas áreas correspondentes à sobre-loja, no piso térreo e no piso nobre, as divisões foram 

alteradas e simplificadas. O piso térreo passou a receber os gabinetes do director e dos 

conservadores e no piso nobre o desaparecimento das escadas e do pátio permitiram a reformulação 

das salas.  

No corpo já existente do palácio foram construídas outras escadas de ligação a todos os 

pisos, situadas aproximadamente no mesmo local das anteriores. 

A nova construção a Nascente implicou a destruição do pequeno anexo — habitação do chefe 

do pessoal menor do museu — que estava acostado a esse lado, incluindo a pequena sala que tinha 

comunicação com a sala do canto Sudeste do palácio. A nova ala permitiu que o museu ganhasse 

seis novas salas de exposição no piso nobre e duas espaçosas salas no piso térreo destinadas à 

biblioteca e à sala de conferências.  

A cobertura do palácio foi modificada, com o rebaixamento da sua cércea e com um 

prolongamento a nascente que a tornou simétrica. 
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6.6 O projecto de reestruturação interna do Palácio Alvor (1992) 

 

A restruturação interna foi realizada durante a última década do século XX, segundo o projecto 

de 1992 do atelier Arqui III.  

O projecto incluiu a criação de uma cave com acesso ao jardim, a reformulação funcional do 

sótão e a criação de um piso intermédio ao lado da escadaria principal. 

A criação da cave, resultante da escavação de entulho, permitiu que o piso inferior ao piso 

térreo fosse destinado ao funcionamento de uma Cafetaria e de um Restaurante num mesmo espaço. 

Foram abertas saídas para o jardim e novos vãos no embasamento da fachada Sul do palácio, 

iluminando os novos espaços gerados e permitindo aos visitantes desfrutar a vista frontal para o Tejo. 

As alterações que permitiram a mudança para o sótão dos espaços administrativos que 

estavam no piso térreo, libertaram o espaço necessário para a ampliação da Galeria de Exposições 

Temporárias. 

A criação de um pequeno piso intermédio no espaço contíguo à escadaria principal permitiu a 

sua utilização como novo Gabinete de Desenhos e Gravuras. 

 

 

6.7 O actual Museu Nacional de Arte Antiga no Palácio Alvor  

 

As plantas aqui apresentadas correspondem ao estado do MNAA em 2014. O edifício não 

voltou a estar sujeito a transformações de fundo nos últimos anos pelo que estas plantas estão 

actualizadas. A discussão sobre futuras e necessárias ampliações do espaço do museu continua.228 

 

 

                                                        
228 Em 2014, alunos do 4º ano do Mestrado Integrado de Arquitectura  do IST, no âmbito da disciplina de Projecto, 
realizaram projectos de ampliação do MNAA. 
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7 Conclusão 

As verdadeiras conclusões desta dissertação correspondem ao ultimo capitulo, o capítulo 6. 

Nesta “conclusão” faz-se apenas uma síntese dos principais momentos de alterações sofridas pelo 

palácio, desde o provável início da sua construção em 1698 até aos dias de hoje. 

Tendo os desenhos de 1774 sido elaborados a partir de formulações hipotéticas, 

fundamentadas, possíveis mas não comprovadas, e tendo as descrições das obras feitas em 1774 

dado a conhecer que a configuração exterior e interior do palácio tinham sido substancialmente 

modificadas, concluiu-se não ser possível formular uma hipótese credível sobre a configuração 

original do palácio. Optou-se, por isso, por não apresentar plantas anteriores a 1774. Ficam assim por 

confirmar cerca de 75 anos da história arquitectónica do palácio. Só um estudo arqueológico poderia 

fornecer novos dados que permitissem a execução das plantas correspondentes ao estado do palácio 

nos primeiros anos de setecentos, bem como confirmar as hipóteses apresentadas das plantas do 

estado do palácio nos momentos que sofreu alterações mais significativas. 

Relativamente à proposta da configuração do palácio após as obras realizadas entre 1774 e 

1775, foi possível perceber que alteraram totalmente o estado original da ala sudoeste do palácio. A 

vontade de Gildemeester de edificar um “novo quarto” traduziu-se não só na construção de uma nova 

ala mas também de um sótão sobre a mesma. Foi também possível concluir — através dos 

depoimentos dos mestres de obras que trabalharam nesta campanha e dos contratos de 

arrendamento de 1774 e 1775 — onde se localizavam, à data, a cozinha, as escadas secundárias 

que ligavam os vários pisos, o pequeno pátio/saguão e o corredor de serviço do piso nobre. 

Apresentou-se no desenho a hipótese de haver uma comunicação directa entre o andar nobre do 

palácio e a tribuna, hoje fechada, da capela-mor da Igreja das Albertas, para além da passagem 

menor que existia já ao nível do andar térreo, por trás do retábulo. 

Dado o limitado tempo e orçamento disponível, as alterações que ocorreram no palácio em 

1883, de modo a adaptarem-no à função de museu, foram menos extensas. Limitaram-se à 

demolição de paredes, à relocalização de portas entre salas, à criação de duas passagens para o 

jardim e à substituição de pavimentos. 

Os restantes desenhos apresentados não correspondem a formulações decorrentes desta 

investigação mas sim de desenhos já existentes, quer de levantamentos, quer de projectos de 

intervenção ou ampliação no palácio. Pôde-se porém, sobre estes desenhos, elaborar as plantas do 

estado do palácio em períodos que, como referido, se achou pertinente representar. Através da 

observação dos mesmos desenhos pôde também analisar-se a evolução do edifício do Palácio Alvor. 

Os desenhos de 1931, que correspondem ao levantamento realizado para preparar um projecto de 

ampliação do palácio, permitiram perceber ainda que novas escadas foram construídas, que a 

dimensão do pátio/saguão fora reduzida e que o átrio de entrada, antes inclinado, tinha sido 

subdividido em três troços horizontais e desnivelados de um degrau. 

O projecto de 1940, que representa já a ampliação do palácio com a construção do Anexo a 

nascente, reflecte a acentuada mudança de configuração interior do edifício. Neste período ocorreu 

uma das mudanças mais significativas do palácio durante a sua vida: foi eliminado o piso intermédio 
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(mezanino parcial do piso térreo) e, consequentemente, todas as escadas que faziam a ligação entre 

este piso e os dois principais: o piso térreo e o piso nobre. Constata-se também pela análise destas 

plantas, que foram construídas novas escadas de ligação entre todos os pisos. 

O último conjunto de plantas apresentadas, correspondente ao estado actual do palácio, foi 

desenhado sobre um levantamento realizado já no século XXI. Inclui as modificações que o edifício 

sofreu entre 1992 e 1994, tais como a transferência dos espaços administrativos para o sótão, o que 

permitiu um ganho de espaço de exposição no piso térreo e que, por conseguinte, levou a um 

rearranjo das divisões interiores desse piso.  

Considera-se esta dissertação um bom ponto de partida para posteriores trabalhos de 

investigação sobre a distribuição do espaço arquitectónico no Palácio Alvor. Houve produção de novo 

conhecimento através da elaboração de plantas e da sua descrição e caracterização, mas há de facto 

espaço para a realização de novos trabalhos de investigação no campo da Arquitectura se novos 

dados forem revelados. Referiu-se a importância da realização de trabalhos arqueológicos, só 

possíveis em futuras obras de fundo a realizar no palácio. Serão estas as únicas formas de produzir 

nova informação, para além de uma eventual descoberta de documentação até agora inacessível. 

 

. 
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ANEXOS  

A. Cartografia 

Figura 60 Plantas Topográficas de Lisboa. Pormenores da envolvente do Palácio Alvor: Planta Topograhica de   
Lisboa, 1780 ; Levantamento de Duarte Fava,1807; Levantamento de Filipe Folque, 1856; Levantamento de Silva 

Pinto, 1911; Levantamento de 1950  
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B. Vistas de Lisboa 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 61 e Figura 62 Vista de Lisboa da Academia Nacional de Belas Artes, c.1768 

Figura 63 Vista e perspectiva da Barra Costa e Cidade de Lisboa, Bernardo de Caula, 1763 
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C. Árvore genealógica dos Távora 
 

 

Figura 64 Árvore genealógica da família Távora, parte I 



 d 

  

Figura 65 Árvore genealógica da família Távora, parte II 
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D. Memória descritiva do projecto para a ampliação do MNAA com a 
construção do Anexo, 1932
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E. Memória Descritiva e Justificativa do projecto de Rebelo de Andrade 
para o acabamento do edifício do MNAA, 1940  
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