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RESUMO 

Mantendo-se atual a problemática da reinterpretação do património, propõe-se, com a presente 

dissertação, contribuir para a procura de uma resposta eficaz às necessidades prementes de reabilitação 

de património arquitetónico subvalorizado. Esta premissa determina que, à partida, se excluam do âmbito 

da investigação os “grandes” monumentos classificados enquanto tal, depositando-se confiança, por 

conseguinte, numa estratégia de adaptação funcional, justificada pelo propósito basilar da arquitetura 

enquanto criação ao serviço do Homem. 

Tendo em conta a diversidade do património e a inexistência de respostas universais, redireciona-se a 

investigação para a tipologia palaciana do contexto lisboeta. Assim, na tentativa de legitimação de uma 

proposta, ponderada a partir da análise das necessidades atuais de uma sociedade contemporânea em 

crise social, reiteram-se os benefícios das adaptações funcionais de natureza cultural (especificamente 

académica) e desenvolve-se uma investigação centrada no conceito primordial de “uso compatível”. Para 

tal, perscruta-se de forma incisiva desde as doutrinas e recomendações internacionais de conservação e 

restauro à materialização pioneira das ideias teorizadas, tendo-se concretizado, a última, na análise de três 

casos de estudo norte-italianos. 

Procurando averiguar a viabilidade da proposta no contexto lisboeta e os motivos de um aparente 

insucesso num caso particular, conjugam-se os conhecimentos adquiridos numa reflexão crítica ao projeto 

de adaptação do Palácio dos Condes de Redondo, acabando por se confirmar a sua debilidade ao nível da 

coesão global e do trabalho preliminar de definição estratégica. Consequentemente, desenvolvem-se 

alternativas projetuais específicas e considerações genéricas que corroborama viabilidade da adaptação da 

rede de palácios urbanos a usos universitários. 
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ABSTRACT 

The reinterpretation of heritage remains a topical issue, justifying this paper’s intent to search for an 

effective answer to the need to rehabilitate undervalued architectural heritage. Therefore, we can foresee 

an exclusion of the main monuments, graded as such, from the research’s scope and thus, based on 

architecture’s main purpose of its use by Mankind it becomes reasonable to rely on a strategy of reuse. 

Considering the heritage’s diversity and the fact that there are no universal answers, the research is 

redirected towards palaces located in Lisbon. So, while trying to legitimize a proposal that also aims to fulfill 

the urgent demands of the society, the benefits in adapting historical buildings to a cultural use (specifically 

academic) are reaffirmed, being developed an investigation centered on the main concept of "compatible 

use". The method involved the objective scrutiny of the international guidelines and conservation and 

restoration theories, as well as their pioneering application, which meant the analysis of three cases from 

northern Italy. 

While trying to validate this proposal when applied to Lisbon’s palaces, it is carried out a research about 

the reasons behind an apparent failure of a particular case. The critical review about the adaptation project 

of Condes de Redondo Palace, made with the gathered information and knowledge acquired, confirms the 

instability of both the global coherence and the strategic definition of the project, allowing the 

determination of possible changes and generical conclusions that may prove viable the adaptation of the 

network of urban palaces to new academic uses. 
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INTRODUÇÃO 

Tema e Objetivos 

É cada vez mais comum, como prática de reabilitação, adaptarem-se edifícios desafetados de valor 

patrimonial a funções úteis para a sociedade, mantendo-se o propósito basilar, comum a qualquer 

construção: satisfazer as necessidades do Homem. As adaptações, para além de requalificarem estruturas 

já existentes, evitando o desperdício de recursos em nova construção, permitem a reapropriação de 

testemunhos representativos da identidade de determinada comunidade, promovendo a proximidade 

património-indivíduo e o sentido de pertença naturalmente reclamados pelo ser humano. 

Estas inferências fundamentam a vontade de investigação do tema, simultaneamente atual e pertinente, 

esperando-se contribuir de forma apropriada para um ramo da intervenção patrimonial em que se 

identificaram maiores desajustes. Neste sentido, restringiu-se o âmbito da investigação ao património 

arquitetónico subvalorizado, o que, ao eliminar como alvo, em princípio, os “grandes” monumentos 

nacionais, classificados enquanto tal, pode facilitar a viabilidade prática e aumentar o leque de soluções 

dentro da estratégia de reabilitação selecionada – a adaptação funcional. Tendo ainda presente a 

impossibilidade de generalização de estratégias de intervenção, direcionou-se o estudo para uma tipologia 

frequentemente negligenciada no seio nacional – os palácios urbanos –, circunscrevendo-se o contexto à 

cidade de Lisboa. Este enquadramento poderá ajudar na formulação de uma análise coerente, que respeite 

a diversidade do património arquitetónico, baseada no conceito fulcral de compatibilidade. A par do tipo 

de intervenção, interessa que se providencie uma utilização promotora de uma apropriação genuína e de 

uma preservação sustentável1  do edificado histórico, identificando-se em paralelo as necessidades da 

sociedade contemporânea e as tendências atuais na reutilização patrimonial. 

Com vista a cumprir o objetivo de procura de uma resposta potencialmente eficaz de reabilitação dos 

palácios urbanos que fomente a sua preservação, extrapolável em termos de método a outras categorias 

de património arquitetónico subvalorizado, desenvolve-se uma investigação teórica e uma análise prática, 

dividida, a última, entre avaliação de exemplos de adaptações funcionais bem-sucedidas e a reflexão crítica 

de um caso no contexto predefinido – o Palácio dos Condes de Redondo, em Lisboa. 

Estrutura e Método 

Tendo como linha de orientação estratégica, para satisfação das premissas estabelecidas, identificar e 

estudar as boas práticas de intervenção na adaptação de palácios urbanos de valor patrimonial a funções 

úteis à sociedade, foram definidos objetivos específicos a responder por uma ordem determinada. As três 

etapas daí resultantes, correspondem então aos capítulos 1, 2 e 3 desta dissertação. 

O capítulo 1 consiste na contextualização e estudo do palácio urbano. Compreender primeiramente o 

                                                 
1 Sempre que a sustentabilidade for referida no contexto das ações sobre património, remete-se para uma abordagem mais específica, 
associada ao conceito contemporâneo de Architecture Durable (desenvolvido por Jacques Ferrier em Architecture=Durable, Paris: 
Picard, 2008).  
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património no qual se pretende atuar, permite que a proposta a desenvolver, à partida, não descure nem 

a sua especificidade nem as suas limitações. A investigação desenvolve-se ao nível das origens, evolução 

histórica e estruturação arquitetónica, procurando-se esclarecer os motivos que por vezes levam à 

indiferença, ou até desrespeito, pelo seu significado cultural. O capítulo 2 corresponde a uma 

fundamentação teórica da proposta, que possibilite a avaliação tanto das exigências contemporâneas como 

da sua compatibilidade com os edifícios em estudo. Esta fornece, por acréscimo, as “ferramentas” 

necessárias para as subsequentes análises dos casos práticos (exemplos de sucesso e reflexão crítica do 

caso lisboeta). No capítulo 3, procurando avaliar a viabilidade prática da estratégia desenvolvida, estudam-

se exemplos práticos pioneiros, caracterizados por adaptações de sucesso de âmbito funcional coerente 

com o proposto. 

Identificadas e estudadas as ditas “boas práticas”, tendo em conta que os casos práticos não fazem parte 

do contexto lisboeta, serve o quarto e último capítulo, para avaliação e reflexão crítica da adaptação 

funcional do palácio dos Condes de Redondo, em Lisboa. A perspetiva é compreender os motivos do 

aparente insucesso da intervenção, de forma a determinar a compatibilidade da estratégia com o contexto 

em estudo. O desenvolvimento de uma contraproposta à intervenção, mesmo que teórica e preliminar, 

poderá refutar ou corroborar a aplicabilidade prática, não só da estratégia, mas da inteira investigação. 

O caráter conciso tanto da introdução como das conclusões finais justifica-se pela cadência que se incutiu 

à tese. Para além da organização sequencial descrita, recorre-se, em cada capítulo, a uma breve explicação 

introdutória e intercalam-se conclusões pontuais no discurso corrido. Assim, sem alongadas explicações, 

revela-se apenas o âmbito funcional proposto – cultural, especificamente académico – e divulgam-se os 

exemplos selecionados enquanto intervenções de sucesso – o principal, localizado em Veneza, Ca’ Foscari, 

e, como complemento, os Palácios Tassoni e Giuliari, respetivamente em Ferrara e Verona. Localizam-se 

todos no norte de Itália, num contexto pioneiro nos campos teórico e prático da conservação e do restauro, 

no qual abundam exemplos de património palaciano adaptado. Foram escolhidos com base numa 

avaliação qualitativa preliminar, restringida a exemplos que atualmente sirvam funções académicas. 

Estado da arte 

Sabendo da abundância de investigação sobre o tema da reinterpretação de património, nomeadamente 

na área da adaptação funcional, salienta-se a circunstância nacional da escassez de informação dedicada 

aos palácios urbanos. A existente encontra-se maioritariamente organizada em artigos e trabalhos 

académicos, sendo as pontuais obras de referência de caráter geral e abrangente, geralmente de índole 

histórica ou urbanística. As dissertações são normalmente dirigidas a casos concretos ou comparações 

entre contextos, tornando a presente tese, quer pela especificidade das relações de compatibilidade que 

propõe estudar, quer pelos motivos menos convencionais que levaram à seleção do caso de estudo e ao 

desenvolvimento de uma contraproposta de intervenção, pouco comum em trabalhos desta natureza, uma 

investigação diferenciada das demais. Em última instância, esta investigação contribui para um estudo 

monográfico, atualmente inexistente, sobre o palácio dos Condes de Redondo. 
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1. PATRIMÓNIO PALACIANO 

Palácio. A origem da palavra palácio remonta à época do império romano (séc. I a.C. a V d.C.). Na sua 

essência latina, Pălātĭum denominava o monte Palatino2, tendo-se acabado por associar o seu significado, 

por um processo antonomástico, à residência do imperador, após Augusto3 a ter fixado no cume deste 

monte.4 

Gradualmente, com a vulgarização da língua latina, o significado do vocábulo palatium, encontrado em 

diferentes textos sob a forma de palacium, pallacium, palasium ou palascium5, evoluiu no sentido da sua 

generalização, passando a identificar as casas do patriciado romano, “edifícios de grandes dimensões, mais 

imponentes e grandiosos que uma simples casa”6. A distinção mais objetiva em relação à casa, que 

passou para o latim vulgar e depois para o termo português “palácio”, parece assentar no necessário 

propósito do edifício representar um poder, independentemente da sua natureza7. 

Em Portugal o termo evolui em duas vertentes: uma primeira que, correspondendo a uma evolução 

popular da língua, começa por refletir o significado primário do latim, e outra posterior que, coexistindo 

com a anterior, acaba por assumir maior abrangência. A primeira vertente é o “paço”. A versão mais 

antiga e conhecida deste termo, segundo José Pedro Machado, data do século XIII, alternando a 

ortografia entre paazo, paacio, paaço e mais tarde paaços e paacoo, até resultar na forma atual – paço8. 

Este não se cingia à morada da família real, mas, conforme tinha já estipulado a evolução semântica latina, 

era sede de poderes senhoriais (que governavam vilas ou apenas detentores de grandes honras), 

alargando-se a sede de poderes eclesiásticos e, presumivelmente mais tarde, a sede institucional de 

administração pública9. Já “palácio”, a segunda vertente, só aparece e se estabelece definitivamente na 

língua portuguesa durante o século XVII 10  (possivelmente como versão erudita de “paço”, enquanto 

“ressurgimento da forma latinizante”11). No processo de enraizamento do termo alarga-se o âmbito da sua 

utilização, sobretudo no século seguinte, a designação corrente para habitação urbana da nobreza12. 

 

1.1. ORIGENS E EVOLUÇÃO 

É, portanto, precisamente por altura da introdução do vocábulo “palácio” no léxico nacional que fará 

sentido iniciar a análise da evolução histórica das estruturas que este pretenderia designar. Tendo-se à 

                                                 
2 O monte Palatino é uma das sete colinas de Roma, aquela sobre a qual, segundo a lenda, Rómulo terá fundado a cidade. 
3 Gaius Iulius Caesar Octavius Augustus (63 a.C.-14 d.C.), fundador do Império Romano. 
4 “Palazzo” in E. ZANINI – Enciclopedia dell’Arte Medievale. Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1998. 
5 Idem, ibidem. 
6 Idem, ibidem [tradução da autora]. 
7 Esta opinião é partilhada entre vários autores, parecendo assumir-se em diversa bibliografia portuguesa e italiana analisada. 
8 “Paço” in José Pedro MACHADO – Dicionário etimológico da língua portuguesa. Lisboa: Livros Horizonte, 1967. 
9 José Custódio Vieira da SILVA – Paços medievais portugueses. Lisboa: IPPAR, 1995, pp. 20 e 34-36. 
10 “Palácio” in José Pedro MACHADO – op. cit., p. 282. 
11 Segundo Maria Isabel Albergaria, é possível conferir no Dicionário de Língua Portuguesa, compilado em 1813 por António de Morais 
da Silva, que a forma terá ressurgido no contexto do Renascimento, no qual se incentivaram reformas linguísticas inspiradas na 
Antiguidade Clássica. Maria Isabel ALBERGARIA – A casa nobre na ilha de S. Miguel: do período filipino ao final do antigo regime 
(policopiado). Dissertação de Doutoramento em Arquitetura apresentada ao IST, UTL, Lisboa, 2012, p. 44. 
12 António de Morais da Silva apud Maria Isabel ALBERGARIA – op. cit., p. 44. 
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priori selecionado de entre o património arquitetónico subvalorizado o palácio urbano, e circunscrito 

geograficamente o campo de investigação à cidade de Lisboa, a análise possibilitará um enquadramento 

tipológico e cronológico mais preciso, de forma a viabilizar a identificação de um grupo de edifícios de 

caraterísticas semelhantes, passível de se estudar e definir arquitetonicamente. 

Recua-se ao final do século XVI (embora o termo se dissemine no século XVII, é conveniente para uma fiel 

contextualização), concede-se primazia aos palácios da nobreza (conforme se revela adequado em breve 

observação ao quadro da encomenda palaciana nacional e como sugere o significado corrente que o termo 

em pouco tempo adquire) e articula-se o discurso com acontecimentos históricos relevantes. 

No último quartel do século XVI, Portugal atravessava uma crise dinástica 

provocada pela morte precoce do jovem rei D. Sebastião (1578)13. Na ausência de 

descendência direta, esta crise cessaria em 1581, com a ascensão de Filipe II de 

Espanha ao trono (I de Portugal, r. 1581-1598), tendo-se iniciado um período de 

união ibérica dominado pela coroa espanhola, com o centro da vida cortesã, apesar 

do regime dualista, fora do território nacional14. Não obstante a suposta autonomia, 

vários nobres recusaram transferir-se para Madrid (sede de governo que tendia a 

centralizar a administração)15 , o que não foi sinónimo, como talvez se pudesse 

pensar, de habitarem massivamente em Lisboa. Segundo Mafalda Soares da Cunha 

e Nuno Gonçalo Monteiro, antes dos Filipes reinarem em Portugal, “nos séculos XV 

e XVI, os lugares de edificação dos paços disseminavam-se pelos territórios 

senhoriais” e não seria hábito para “a maior parte dos titulares e senhores de terras 

com jurisdição”, residir de forma permanente na corte do rei16  (embora muitos 

possuíssem segundas residências, paços ou casas nobres, em Lisboa, resultado da 

cidade ser, na altura, um dos locais principais de estância régia17). 

Independentemente da realidade precedente, a tendência, durante os sessenta anos de monarquia dualista, 

foi o aumento da dispersão geográfica. Ao diminuírem progressivamente as regalias e poderes da nobreza 

portuguesa a favor da castelhana, vários nobres retiram-se para a província18 identificando-se esta época 

como o tempo da “corte na aldeia” 19 . Assim, habitando a cidade apenas alguns nobres, na maioria 

partidários de Espanha20, poder-se-á considerar pontual a construção ou remodelação de palácios até pelo 

menos 1640, data em que se proclama a restauração independência nacional. Esta situação implica, para 

                                                 
13 Sobre este assunto ver A. H. de Oliveira MARQUES – Breve História de Portugal. Lisboa: Editorial Presença, 1995, pp. 284-288. 
14 Idem, pp. 288-291. 
15 Idem, pp. 264 e 291. 
16 Mafalda Soares da CUNHA e Nuno Gonçalo MONTEIRO – “As grandes casas”, in História da vida privada em Portugal. A Idade 
Moderna. Lisboa: Temas e Debates, 2010-2011, pp. 204-205. 
17 Idem, p. 206. 
18 A. H. de Oliveira MARQUES – op. cit., p. 264. 
19 Expressão utilizada em analogia à obra de Francisco Rodrigues Lobo “Corte na Aldeia” (1619). Nesta obra, o autor descreve a vida 
cortesã da sua época, relatando em simultâneo a frustração da nobreza portuguesa pelo desaparecimento da corte nacional sob o 
domínio filipino. “Corte na Aldeia” in Artigos de apoio Infopédia. Disponível em: infopedia.pt/$corte-na-aldeia [31-03-2017]. 
20 “Desdém patriótico ou menos atenção pelo governo central opunham muitas vezes a província, onde dominavam os nobres, a 
Lisboa, onde se localizavam os grupos partidários de Espanha.” A. H. de Oliveira MARQUES – op. cit., p. 264. 

Fig. 1 – Filipe I (r. 1581-98). 
Sucedem-lhe Filipe II (até 
1621) e Filipe III (até 1640). 

Fonte: pt.wikipedia.org 

Fig. 2 – Palácio Corte-Real, 
c.1585(?). 

Fonte: BNP, arquivo digital. 
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já, a inoperância de um modelo arquitetónico generalizado de palácio nobre urbano, com caraterísticas 

comuns, que pontue significativamente a cidade. Não obstante, é absolutamente necessário fazer 

referência aos exemplos pontuais, na medida em que poderão ser relevantes para compreender a evolução 

da arquitetura palaciana lisboeta. De entre estes destacam-se dois21 (destruídos em 1755 pelo Terramoto): 

o palácio do Corte-Real (com obras iniciadas em c. 1585) e o palácio dos condes de Vila Franca (c. 1620). 

Porém, a iconografia pré-terramoto atualmente conhecida apenas permite discernir algumas das 

caraterísticas que terão repercussões nos palácios subsequentes, com suficiente detalhe no primeiro 

exemplo independentemente da discussão sobre o seu estatuto de modelo22. Para além da vontade de se 

impor como corpo marcante e autónomo na cidade (situação comum, aliás, aos dois casos), neste é possível 

discernir um vocabulário nas fachadas que terá continuidade nos futuros palácios urbanos. 

Retomando então o discurso em 1640, convém relembrar que a data corresponde 

meramente à “proclamação da divisão” dos dois países. A restauração da 

independência nacional implicou 28 anos de guerra civil, que dificultou o processo 

de concentração da classe dirigente na capital. Assim, só existe confirmação efetiva 

de todos os titulares e da maioria primeira nobreza residirem em Lisboa a partir de 

167023, tendo-se proporcionado, agora sim, uma verdadeira correspondência entre 

corte e capital24. Com a recuperação dos poderes e do papel ativo da nobreza no 

governo da nação (classe que assistiu, inclusive, a uma restruturação geral)25, na 

procura individual de uma imagem condigna do seu renovado estatuto social, 

iniciou-se um movimento de reformulação de casas nobres e construção de novos 

palácios26 que acabou por originar a recaracterização da paisagem urbana. A este 

ponto poder-se-ia já admitir uma tentativa de definição de uma estrutura coerente 

de palácio nobre lisboeta, de caraterísticas generalizadas. Segundo João Vieira 

Caldas, são vários os autores que confiam ao Palácio Marquês de Tancos (c. 1697-?) 

o papel de exemplo representativo do “tipo de casarão” que terá então proliferado. 

Interessa referir, com o objetivo de prevenir eventuais equívocos ao nível da classificação tipológica dos 

                                                 
21 Segundo Fernando Castelo-Branco, no quadro dos palácios da Lisboa de seiscentos, “os mais importantes deveriam ser os do Corte 
Real, do duque de Bragança, do Conde de Vila Franca e ainda o da Anunciada”. Fernando Castelo-BRANCO – Lisboa seiscentista. Lisboa: 
Livros Horizonte, 1990, p. 60. De entre os quatro, os dois que se selecionam terão sido os únicos palácios seiscentistas cuja feição 
essencial, de acordo com bibliografia diversa, se deveu a obras terminadas antes de 1640. 
22 Sobre este assunto ver João Vieira CALDAS – “João Antunes e a casa nobre do seu tempo”. Simpósio: João Antunes (1643-1712) e a 
Arte do seu Tempo, 2012 (no prelo) pp. 4-5 e 24. 
23 M. Soares da CUNHA e N. Gonçalo MONTEIRO – op. cit., p. 207. Pedro Silva Miguel, numa exaustiva análise às vivências dos titulares 
do reino entre 1689 e 1750, reitera a afirmação para princípios do século XVIII. Pedro Silva MIGUEL – Descobrir a dimensão palaciana 
de Lisboa na primeira metade do século XVIII. Titulares, a corte, vivências e sociabilidades. Dissertação de Mestrado em História de 
Arte Contemporânea apresentada à FCSH-UNL, Lisboa, 2012, vol. I, p. 36. 
24 Existe mesmo uma sobreposição semântica entre “corte” e “Lisboa”. M. S. da CUNHA e N. G. MONTEIRO – op. cit., p. 207. 
25 Entre 1640 e 1670, período de instabilidade política, metade dos grandes títulos nobiliários desapareceu e criaram-se 34 novos, por 
promoção de “nobres de toga” ou de “fidalgos”. Contrariamente ao objetivo desta restruturação, a nobreza aumentou a sua influência 
durante o reinado de D. Afonso VI (1656-62) e da regência de sua mãe, até restaurar definitivamente o seu primitivo poder com D. 
Pedro II (príncipe regente entre 1667 e 1683 e rei de 1683 a 1706). “Em 1670, quando a Portugal voltaram a paz e a prosperidade, o 
poder partilhava-se em partes iguais entre rei e aristocracia”. In A. H. de Oliveira MARQUES – op. cit., pp. 264, 304-305. 
26 João Vieira CALDAS – op. cit., p. 7. 

Fig. 3 – D. Pedro (regência 
1667-1683 e rei D. Pedro II de 
1683-1706). 

Fonte: pt.wikipedia.org 

Fig. 4 – Palácio Tancos, finais 
do séc. XVII e séc. XVIII
(obras de restruturação). 
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palácios, o fenómeno paralelo de construção de quintas de recreio suburbanas, diferenciado do surto 

urbano acima descrito. Sendo encomenda dos mesmos nobres que agora habitavam a cidade, serviam um 

propósito de lazer, embora algumas, anos mais tarde, acabem por se transformar em residência principal27. 

Em suma, teve então início um próspero período (re)construtivo palaciano, relacionado com a aglomeração 

de aristocracia na cidade, concomitante com a recuperação e aumento de poder da nobreza, quando esta 

se torna essencialmente urbana, sendo coerentemente simultâneo à difusão do termo palácio no 

vocabulário nacional. O seu climax verifica-se na viragem do século XVII para o XVIII28, no auge da regência 

e reinado de D. Pedro (1667-1706), embora a abundante produção de exemplares se prolongue até 175029. 

Em 1707 subiu ao trono D. João V e com ele um novo regime absolutista viu os seus 

alicerces fundados. Tal como indica a génese deste tipo de governo, os poderes 

foram-se gradualmente centrando na figura do rei, ditando, sobretudo a partir de 

172030, o final do apogeu aristocrático da época precedente, na esfera governativa. 

Para além da inicial cisão da nobreza de corte em dois grupos (um mais 

conservador e outro mais aberto e progressista), assistiu-se a uma renovação de 

títulos, diretamente relacionada com a emergência de novas personagens ligadas 

aos monopólios estatais e a grupos de intelectuais. Esta situação, associada a novas 

imposições que obrigavam a velha aristocracia a tenças e dádivas a favor do rei, 

levaram ao declínio da anteriormente influente nobreza de corte, chegando até a 

resultar em abandonos voluntários de posições na Corte31 . Naturalmente, esta 

viragem social teve profundas influências na produção palaciana, intrinsecamente 

relacionada com propósitos de representação do poder. As transformações 

afirmaram-se tanto ao nível da encomenda construtiva, que aumentou nos novos 

círculos de burocratas e mercadores ricos32 e diminuiu no dito núcleo aristocrático 

tradicional, como ao nível da estética arquitetónica eleita, que trocou um 

“classicismo de expressão chã” 33  por um gosto barroco importado, de índole 

urbana e preocupações decorativas34 (posteriormente reconhecido como “barroco 

                                                 
27 Por exemplo, após o terramoto de 1755, em detrimento da reconstrução dos palácios urbanos: “Por vezes, [os aristocratas] 
passaram a habitar palácios que funcionavam até então como segunda residência e que se situavam nos arredores da cidade, como 
foi, entre outros, o caso dos marqueses de Fronteira que se fixaram em Benfica.” M. S. da CUNHA e N. G. MONTEIRO – op. cit., p. 209. 
28 “De facto, a maior parte das obras de transformação e engrandecimento documentadas concentram-se nos anos da viragem de 
seiscentos para setecentos ou tiveram lugar já no século XVIII”. João Vieira CALDAS – op. cit., p. 7. 
29 Segundo Pedro Miguel “(…) surgem-nos os anos de 1689 a 1750, e também aqueles anteriores (…), como uma época de uma 
profunda construção palaciana ou de enobrecimento das construções existentes (…)”. S. MIGUEL – op. cit., p. 46. Porém, as condições 
apenas de mantiveram até c. 1725, tal como refere J. V. Caldas (op. cit.)  e como se parece justificar no contexto descrito em seguida. 
30 A. H. de Oliveira MARQUES – op. cit., p. 366. 
31 Idem, pp. 366-367. 
32 José Sarmento de MATOS – “O palácio e a cidade”, in Actas do Colóquio Lisboa lIuminista e o seu tempo. Lisboa: UAL, 1997, p. 45. 
33 Apesar da estabilidade governativa da regência e reinado de D. Pedro, correspondente à construção segundo estes preceitos, a 
Guerra da Restauração e a conjuntura internacional tinham resultado numa crise económica, latente entre 1669 e 1692. A. H. de 
Oliveira MARQUES, op. cit., p. 357. Apesar da descoberta das minas de ouro do Brasil na viragem do século ter induzido uma 
recuperação exponencial, é natural que a tradição austera na construção nobre, típica da arquitetura chã, se tenha prolongado. 
34 Na origem da acentuação dos preceitos barrocos na nova estética joanina, nomeadamente na construção palaciana, poderão estar 
os círculos de intelectuais e mercadores ricos dos quais o rei se fez rodear e, agora sim, a vaga de riqueza oriunda das minas 
recentemente descobertas, esbanjada sobretudo no reinado deste monarca. 

Fig. 5 – D. João V (r. 1707-50).

Fonte: pt.wikipedia.org 

Fig. 6 – Palácio Vagos, 1º 
quartel do séc. XVIII. 
A fachada convexa, segundo 
S. de Matos, representa 
“uma das mais barrocas 
fachadas de Lisboa.” In J. S. 
de Matos, op. cit., p. 42.  
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joanino”, por associação do seu auge ao período de reinado de D. João V). Ainda 

assim, em Lisboa, assistiu-se a alguma resistência na aceitação plena da nova 

estética, pelo menos quando se comparam exemplos com aqueles construídos no 

norte de Portugal, de maior expressão e exuberância35 (esta situação leva alguns 

autores a distinguir “barroco do Norte” de “barroco de corte”, o último referente às 

obras joaninas da capital, particularmente influenciadas pelo barroco italiano36). Na 

origem poderá estar alguma resistência de nobreza despromovida que ali se 

manteve, resultando numa perpetuação de construção ao anterior gosto desta 

classe, sobretudo, sublinha-se, durante o primeiro quartel do século XVIII. Esta 

“resistência” foi-se mitigando, a par do descrito desvanecimento da influência 

governativa da nobreza de corte que se consagrara com D. Pedro e que se extinguia 

definitivamente com a subida de D. José ao trono (1750), na sequência do famoso 

processo dos Távoras (1758-59)37.  

No reinado deste monarca (1750-1777), é inevitável a referência à catástrofe de 175538 , especialmente 

marcante para o panorama lisboeta e devastadora para as residências palacianas até então construídas39, 

inclusive para o próprio palácio real. Apesar da intensa fase de reconstrução que se proporcionou após a 

vaga de destruição massiva, os palácios não foram preocupação primeira40, e muitos daqueles afetados ou 

foram recuperados com obras relativamente modestas e até tardias, ou nunca foram reconstruídos, sendo 

raros os exemplos que se demarcaram41. A situação relaciona-se com diversos fatores, que resultaram então 

num decréscimo absoluto da (re)construção palaciana da aristocracia e numa dispersão territorial das suas 

residências, ultrapassando os limites da cidade42. Estes fatores sumarizam-se na já referida conjuntura do 

reinado de D. José (personificado pelo futuro Marquês de Pombal – ver nota 45 e fig.7), na inexistência 

prolongada de um autêntico palácio real 43 , nas estritas regras de génese urbanística do plano de 

reconstrução pombalina para o centro da cidade (que impedia que aí se construíssem edifícios claramente 

diferenciados, como os palácios aspiravam a ser) e na ascensão dos “novos ricos” (que, ambicionando 

                                                 
35 José Fernandes PEREIRA – Arquitetura Barroca em Portugal. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1986. 
36 Idem. 
37 Durante o reinado de D. José, sob governo de Pombal, vários nobres que mantinham alguma força e prestígio foram descriminados, 
perseguidos e até exilados. Entre eles a importante Casa nobiliárquica da família Távora, que foi perseguida e condenada à morte 
violenta no cadafalso, sob acusação da tentativa de regicídio (falhada) de 1758. A. H. de Oliveira MARQUES, op. cit., pp. 367 e 390-
392. Independentemente da tentativa de regicídio ter sido ou não fruto de uma conspiração incentivada pelo próprio Pombal, o 
alegado julgamento e a execução pública visaram servir de exemplo e desencorajar qualquer pretensão ou rebelião aristocrática. 
38 A 1-11-1755, um violento sismo, acompanhado de um tsunami, assolou a capital do país. A destruição e o número de mortes foram 
aumentados pelo incêndio provocado pelas velas das igrejas, acesas em celebração do dia de Todos os Santos. 
39 Soares da Cunha e Monteiro referem a ruína total de inúmeros palácios, “dos grandes do reino (…) a esmagadora maioria” e “muitos 
outros da primeira nobreza de corte” in “As grandes casas”, op. cit., p. 208. Pedro Silva Miguel, especificando em tabela quais, indica 
que “a maior parte dos palácios dos titulares foi destruída (…) poucos foram os palácios do tempo joanino que resistiram ao sismo” in 
P. Silva MIGUEL – op. cit., p. 47. 
40 José Sarmento de MATOS – op. cit., p. 46. 
41 “Em geral, as obras «de pedra e cal» começaram tarde, arrastaram-se por muito tempo, sendo diversas vezes interrompidas, para 
depois se retomarem. (…) os resultados não se destacam pela sua sumptuosidade. (…) As grandes obras foram, sem dúvida, raras.” O 
Palácio Castelo Melhor terá sido a exceção mais evidente. M. Soares da CUNHA e N. Gonçalo MONTEIRO – op. cit., p. 209. 
42 Consultar “Planta nº 2” in M. Soares da CUNHA e N. Gonçalo MONTEIRO – op. cit., p. 210. 
43 “Um aspeto marcante da reconstrução foi a ausência de um palácio real [enquanto construção perene]. (…) por declarada opção de 
D. José os reis viveram habitualmente na Real Barraca da Ajuda”. M. Soares da CUNHA e N. Gonçalo MONTEIRO – op. cit., p. 210. 

Fig. 7 – Sebastião José de 
Carvalho e Melo, Marquês de 
Pombal em 1770. 
D. José concede plenos 
poderes a um ex-diplomata 
da pequena nobreza. Este 
acaba por personificar um 
despotismo que se poderá 
considerar antes uma fase 
final do regime absolutista. 

Fonte: pt.wikipedia.org 
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integrar-se na primeira nobreza,  “construíam palácios que em tudo rivalizavam 

com os dos Grandes”44 ). Em consequência, dentro dos exemplos que se foram 

edificando, coexistem soluções distintas que se prolongaram até ao reinado de D. 

Maria I (r. 1777-1792) e que se poderão dividir em três: a primeira, de reminiscências 

de construção da nobreza de corte, ao gosto inicial seiscentista, baseada no grande 

casarão – Palácio Conde de Valadares (c. 1758-1785); a segunda, de sentido urbano 

e predial, associada sobretudo às zonas da reconstrução pombalina e normalmente 

aos novos comerciantes ricos – Palácio Caldas (1765-1775); a terceira, de novas 

influências neoclássicas, detetadas tanto em exemplos de edifícios isolados – 

Palácio Castelo Melhor (1777?-meados séc. XIX) – como em conjuntos de índole 

urbana de monopolistas que ascendem à fidalguia – Palácio Barão de Quintela 

(1781). 

Portanto, com a morte de D. José (1777) e o consequente afastamento do Marquês 

de Pombal, não só não se alterou a conjuntura social e construtiva, como, em certa 

medida, se intensificou a sua tendência de evolução. Segundo Oliveira Marques, 

apesar de D. Maria I (r. 1777-1792) ter mostrado piedade face à classe nobre 

oprimida e perseguida por Pombal, a abolição de cargos administrativos e a 

enorme inflação da concessão de títulos (sobretudo depois, com D. João VI)45 , 

aceleraram o declínio dos aristocratas privilegiados, promoveram a propagação de 

um “despotismo medíocre” e o incremento gradual de uma burguesia em vias de 

desenvolvimento46, generalizando-se a encomenda palaciana a diferentes grupos 

sociais, incentivando-se valores ecléticos e até “pessoalizados”47. 

Crê-se que a sucessão de eventos que se seguiu terá tido uma ação determinante 

na construção palaciana em Lisboa, induzindo alterações irreversíveis nos princípios 

construtivos inerentes ao próprio conceito de palácio. Por esse motivo, termina-se 

a descrição desta evolução com o advento das invasões francesas (1807-1811) e com 

a transferência da família real, da esmagadora maioria da nobreza e da própria 

capital do império para o Brasil (1807-1821). A situação, primeiramente, inviabilizou 

a continuação da encomenda nobre em Lisboa e, posteriormente, ao despoletar 

uma guerra civil entre liberais e absolutistas (1828 e 1834) da qual sai vencedor um 

regime liberal que consolida o poder da burguesia48, enraíza mudanças sociais que 

                                                 
44 Idem, ibidem. Por “grandes” entenda-se os titulares pertencentes à nobreza de corte. A. H. de Oliveira MARQUES, op. cit., p. 263. 
45 “A concessão de títulos tornou-se uma simples recompensa, dada a qualquer um, sem respeito por linhagens. O resultado foi uma 
inflacção de títulos, particularmente durante o governo de (…) D. João. Em menos de cinquenta anos, o número de nobres-titulares 
aumentou em 121% com um saldo positivo de 85 títulos novos”. A. H. de Oliveira MARQUES – op. cit., p. 367. 
46 A. H. de Oliveira MARQUES – op. cit., p. 367 e 395. 
47 Sobre este assunto ver Inês Pais GONÇALVES – O palácio Barão de Quintela: contributo para um estudo monográfico. Dissertação 
de Mestrado em História da Arte Contemporânea apresentada à FCSH-UNL, Lisboa, 2012, p. 25-26. 
48 Sobre este assunto ver Victor de SÁ – “A subida ao poder da burguesia em Portugal: Dificuldades e condicionalismos”. Revista de 
história, Porto: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1988, Vol. 8, p. 273-280. 

Fig. 9 – Palácio Caldas, 1765-
75. Compõe um quarteirão e 
assemelha-se à estética 
pombalina. O largo fronteiro 
foi cedido ao domínio público 
para o integrar na envolvente

Fig. 11 – Palácio Barão de 
Quintela, 1781. 
Conjunto urbano ao longo da 
rua do Alecrim.  

Fig. 8 – Palácio Conde de 
Valadares, c. 1758-85. 
Casarão ao gosto aristocrata 
seiscentista. 

Fonte: DGPC SIPA [editada]. 

Fig. 10 – Palácio Marquês de 
Castelo- Melhor, início das 
obras 1777. 
Ilustrada metade da fachada. 
Óculos e cobertura não 
pertencem ao projeto 
original (Fabri?). 
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subvertem os valores da construção palaciana, proliferando, inclusive, uma nova tipologia – os palacetes. 

Esta tipologia acabaria mesmo por suplantar a construção de palácios, na aceção mais autêntica do termo49. 

 

1.2. ESTRUTURA DO PALÁCIO URBANO 

Da avaliação do panorama palaciano lisboeta sucintamente descrito, e atendendo ao âmbito da escassa 

investigação existente, parece fazer sentido focar a análise arquitetónica, que deve ser específica, no palácio 

urbano cortesão do auge do “próspero período (re)construtivo” pós-restauração (c. 1670-1725), no qual 

sobressaem caraterísticas pré-joaninas. João Vieira Caldas, em resposta a uma das questões que utiliza 

como preâmbulo para o seu texto “João Antunes e a casa nobre do seu tempo”, conclui que “todos os 

palácios resultantes das transformações e ampliações operadas em casas nobres na viragem do século XVII 

para o século XVIII, e até aqueles que aparentemente foram construídos de raiz, obedecem sem exceção a 

uma conceção arquitetónica uniforme”50. Assim sendo, validado e justificado o novo enfoque, aproveita-

se a situação referida no capítulo anterior e identificada precisamente por este autor, de vários olisipógrafos 

e historiadores de arte utilizaram o palácio Marquês de Tancos para definir o “tipo de casarão” inerente ao 

contexto em estudo51, e inicia-se a análise recorrendo a este exemplo, pelo menos para interpretação da 

fachada principal -  elemento que verdadeiramente distingue estes edifícios dos de períodos vizinhos52. 

Naturalmente, não sem antes confirmar que se insere no modelo de fachada descrito e defendido por 

diferentes autores, sendo repetidamente utilizado por João Vieira Caldas como exemplo explicativo e 

estando de acordo com as conclusões de Pedro Durand sobre a análise de vinte casos de estudo (de entre 

os quais o próprio palácio Tancos faz parte)53.  Foram estes os dois estudos em que maioritariamente se 

baseou a análise da configuração exterior destes edifícios. 

 

EXTERIOR 

Ao refletir sobre o contexto e o propósito construtivo descritos em “origens e evolução”, no momento da 

inédita estruturação de uma corte organizada e concentrada num lugar, percebe-se de que forma se 

incentiva a necessidade de imposição e diferenciação da gente nobre que, fazendo-se valer do valor 

simbólico do palácio, o utiliza como meio de representação da importância e riqueza da família54. A partir 

desta observação é fácil compreender o motivo que faz da fachada do edifício o elemento que 

verdadeiramente distingue e homogeneíza a estrutura palaciana deste período, enquanto elemento 

unificador das casas nobres pré-existentes, a partir das quais os palácios são frequentemente edificados. 

                                                 
49 Sobre este assunto ver José-Augusto FRANÇA – A arte em Portugal no século XIX. Lisboa: Bertrand, 1981, pp. 349-350. 
50 João Vieira CALDAS – op. cit., pp. 17-18. 
51 Idem, p.4. 
52 “São as fachadas regradas e uniformes destes palácios que os distinguem tanto das casas nobres que os antecederam, ou partir das 
quais cresceram, como dos posteriores palácios barrocos joaninos.” João Vieira CALDAS – op. cit., p.19. 
53 Pedro Durand, na sua tese A casa nobre pré-joanina em Lisboa. Caso de estudo: O Palácio do «Bichinho de Conta» (dissertação de 
mestrado em arquitetura apresentada ao IST, ULisboa, 2012), analisa e compara 20 casos, selecionados de entre um levantamento 
preliminar de cinquenta, de palácios urbanos aristocráticos em Lisboa, construídos ou restruturados entre finais do séc. XVII e a 
primeira metade do séc. XVIII. 
54 Sobre os propósitos de representação do palácio ver “A dignitas do Palácio” in Pedro Silva MIGUEL – op. cit., pp. 89-91. 



10 
 

Observando atentamente a fachada destes edifícios torna-se evidente a procura pela regra e pela 

uniformização arquitetónica, numa formulação de certa forma antevista em palácios urbanos do 

Renascimento italiano, aqui manifestada numa estética depurada e até austera, em linha com a que 

caracteriza a arquitetura chã55. É, portanto, utilizada uma estratégia de alinhamento e de repetição para 

compor a fachada unitária, geralmente com três pisos hierarquizados e de predominância horizontal56. É 

muito comum o recurso a motivos clássicos simplificados, neste caso de origem tratadística57 , sendo 

relativamente fácil decompor a fachada nos elementos que concorrem para a harmonia do conjunto:  

- Janelas de sacada: claramente um dos elementos mais importantes, se não o mais importante, para o 

reforço da uniformidade arquitetónica. “Guarnecidas de molduras de cantaria lisa, quase sempre encimadas 

por entablamento simplificado”, admitem apenas pequenas variações entre palácios58.  

- Friso ao nível do pavimento do andar nobre: pode estar à face, sendo interrompido pelas consolas das 

janelas de sacada ou pode ser em consola contínua59. 

- Cunhais em cantaria: maioritariamente tratados como pilastras com base, fuste e capitel simplificados60. 

- Expressão do mezanino: o mezanino existente sobre o piso nobre, por motivos que se esclarecerão na 

“análise interior”, pode ser completamente oculto da fachada principal ou iluminado através de vãos nos 

extremos da fachada principal. No último caso, complementa-se o resto do piso com vãos cegos, de forma 

a não perder o equilíbrio do conjunto61. 

- Embasamento: é um dos elementos mais irregulares da fachada, quando existe é em cantaria.62 

- Portal: pode ser mais ou menos desenvolvido (neste caso é uma simples entrada). A sua localização na 

fachada varia quase sempre consoante a organização interna63 e geralmente a sua altura não ultrapassa o 

                                                 
55 Arquitetura construída em Portugal entre meados do séc. XVI e inícios do XVIII, caracterizada por Georges Kubler na sua famosa 
obra Portuguese plain architecture: Between Spices and Diamonds, 1521-1706. Middletown: Wesleyan University Press, 1972. 
56 João Vieira CALDAS – op. cit., p. 18. 
57 Por exemplo, a moldura dos vãos do andar nobre. João Vieira CALDAS – op. cit., p. 22. 
58 Sobre este assunto ver João Vieira CALDAS – op. cit., p. 18. 
59 Idem, ibidem. 
60 Pedro DURAND – op. cit., p. 23. 
61 João Vieira CALDAS – op. cit., p. 21. 
62 Pedro DURAND – op. cit., p. 23. 
63 João Vieira CALDAS – op. cit., p. 22. 

Fig. 12 – Alçado Palácio Marquês de Tancos. A vermelho, estado original de alterações feitas à posteriori; a tracejado, elementos que 
figuram noutros palácios, mas inexistentes neste. Fonte: adaptado de alçado desenhado por Ana Rita Gonçalves. 

Cordão em
cantaria

Guardas de
varãos de nós

em ferro

Janelas de peito, vãos cegos
ou mezanino invisível

Janelas de sacada no andar nobre
Friso ao nível do pavimento do
andar nobre

Cornija sob o beirado

Embasamento

Janelas de peito
(com cantaria

simples)
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Portal

Brasão
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limite entre o primeiro e o segundo piso. A maioria, em coerência com o restante gosto depurado, não 

apresenta, de facto, grande opulência, sendo comum, em casos mais elaborados, uma relação com o vão 

imediatamente acima, nomeadamente através da projeção das cantarias que o envolvem64. 

- Brasão: é comum a incorporação da pedra de armas da família na fachada, podendo estar incluído no 

conjunto do portal (portal armoriado65), alinhado com o mesmo, centrado no alçado66 ou na esquina mais 

evidente. Neste caso é inexistente. 

Relativamente à configuração exterior dos palácios podem ainda tentar tecer-se algumas considerações 

gerais, nomeadamente sobre a sua implantação. Constata-se, antes de mais, a grande variedade de 

soluções que parecem vincular-se não só às edificações anteriores, como depender e adaptar-se ao 

contexto urbano e topográfico. Identifica-se, em vários exemplos, uma vontade de destacar os edifícios da 

envolvente urbana por meio da posição estratégica que ocupam (fronteiros a largos, cruzamentos, ou 

mantendo-se como corpos isolados). Parece ser comum a procura de algum desafogo de vistas e 

privacidade, conseguidos, em casos em que o terreno o permitia, através da relação direta com um jardim.67 

 

INTERIOR 

Já para a estrutura interna do palácio urbano cortesão, infelizmente, o quadro da investigação diminui 

ainda mais, o que constitui, para o tema da presente dissertação, um obstáculo determinante. Num 

trabalho desta natureza é impossível tentar desenvolver algum tipo de estudo aprofundado a este nível, 

optando-se por basear a análise seguinte na pouca informação até à data divulgada68. 

Entenda-se que, não obstante esta tentativa de sistematização, o palácio só obedecia verdadeiramente a 

um modelo estereotipado em determinados elementos, como na fachada anteriormente descrita. A 

globalidade da construção era fortemente influenciada pelas casas nobres pré-existentes e por 

constrangimentos urbanos e topográficos. Da mesma forma, o palácio variava consoante os interesses 

pessoais do seu detentor – preponderantes na organização interna – e dependeria ainda da riqueza e do 

estatuto social do nobre69. Mesmo sendo aceitável a tentativa de identificação de caraterísticas comuns, na 

realidade, o interior destes edifícios aparenta grande variedade de soluções de organização70. 

 

Forma da planta 

Em primeira instância, analisemos o mais óbvio: a forma geral da planta e a sua relação com a envolvente. 

Sobre este assunto, Durand acredita ser possível, em certa medida, sistematizar o conhecimento, já que, 

                                                 
64 Pedro DURAND – op. cit., pp. 21-22. 
65 Expressão utilizada por José Sarmento de MATOS – op. cit., p. 36. 
66 Pedro DURAND – op. cit., p. 18 
67 Pedro DURAND – op. cit., pp. 13-14. 
68 Ressalva-se o caso da tese de doutoramento desenvolvida por Maria Isabel Albergaria que, apesar de retratar o contexto açoriano 
da ilha de S. Miguel, recupera informação de âmbito nacional, tendo sido referenciada criteriosamente na presente dissertação 
69 Pedro Silva MIGUEL – op. cit., p. 88. 
70 “(…) a organização interna destes palações seja, aparentemente, tão diversa”. Porém, é possível “encontrar várias semelhanças na 
organização do espaço interno destes palácios [Tancos e Bemposta], comuns, aliás, a muitos outros.” J. V. CALDAS – op. cit, pp. 19-20. 
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segundo o autor, catorze dos vinte casos que analisa apresentam plantas de conformação regular71. Mesmo 

com a ressalva que alvitra, de “não se pode[r] dizer que sejam perfeitamente homogéneos”72, ainda que 

em alguns conjuntos edificados transpareça, de facto, uma procura pela regularidade na forma global 

(sobretudo os que se construíram de raiz), numa parte considerável destes e de outros exemplos apurados 

predomina a irregularidade. Independentemente do formato da planta, a organização das coberturas 

revela uma aglomeração de corpos, mais ou menos ordenada, que não deixa dúvidas quanto à inexistência 

de uma conceção unitária de raiz, denunciando a preponderância das pré-existências na organização do 

todo. (Pode, contudo, concordar-se com a ilação do mesmo autor, de que a irregularidade será mais 

acentuada em zonas mais antigas da cidade73 ou, como faz sentido, nos casos implantados em terrenos 

topográficos mais acidentados).  

Não obstante, a configuração de alguns dos conjuntos edificados, nomeadamente quando apresenta maior 

regularidade, permite adivinhar um espaço de gradual importância para a configuração geral do palácio. 

Este varia entre saguões de menores dimensões e pátios de franca espacialidade, que começam a acumular 

funções importantes de distribuição e de articulação com o exterior, evidenciando novas preocupações de 

índole prática – conveniência de circulação e manobra de coches ao serviço da habitação – e de higiene e 

conforto – salubridade, iluminação e fruição de espaços abertos. Esta situação reporta-nos para a relevante 

tentativa de análise da organização funcional do edifício. 

 

Organização funcional 

Antes de entrar neste capítulo, é preciso identificar os protagonistas da fruição da residência nobre. Sobre 

este assunto, Soares da Cunha e Gonçalo Monteiro sublinham a caraterística que, segundo os autores, se 

verifica pelo menos desde o século XVI: do palácio servir de habitação a “muita gente”74. Nele coabitavam 

o nobre e a sua esposa, os filhos sucessores, mesmo depois de casados (acrescenta-se, portanto, respetivas 

mulheres e filhos), esporadicamente um filho bastardo, bem como um número variável de colaterais, isto 

é, irmãos, tios e respetivos agregados75 . As grandes casas aristocráticas caraterizavam-se ainda pela 

presença de uma grande quantidade de criados e escravos, constando, inclusive, que especificamente as 

                                                 
71 “Cerca de catorze dos casos apresentam uma planta de conformação regular. Estas variam entre plantas rectangulares [seis casos], 
(…) plantas em L [seis casos, mais um constituído por dois corpos em L]” e ainda dois casos com “formato semelhante a um P”. Pedro 
DURAND – op. cit., p. 15. 
72 Idem, ibidem. 
73 Idem, ibidem. 
74 Mafalda Soares da CUNHA e Nuno Gonçalo MONTEIRO – op. cit., p. 211. 
75 Idem, pp. 211 e 222. 

Fig. 13 – Plantas de implantação esquemáticas. Palácios da direita para a esquerda: Andrade, Azurara, do Salvador, da Independência

Fonte: Adaptado de Pedro Durand – op. cit.. 

0 10 20 50m
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de Lisboa se destacariam a nível internacional, precisamente pelas suas “numerosas criadagens”76. Porém, 

era clara e bem definida a diferenciação entre classes sociais, nomeadamente entre donos e criados, 

diferentes categorias de criados, colaterais e primogénitos, homens e mulheres. Esta segregação social é, 

naturalmente, repercutida na organização interna do palácio, sobressaindo, por exemplo, na hierarquia 

funcional por pisos (patente na própria configuração da fachada): 

Piso térreo: alberga funções menos prestigiantes e subsidiárias da habitação. Podendo ser parcialmente 

alugado (normalmente para lojas, esporadicamente como residência), varia entre divisões para criados 

(sobretudo de estrebaria) e serviços, abrigando quase sempre as cavalariças, adegas, despensas e por vezes 

a cozinha77. 

Andar nobre: destinado à habitação aristocrática, sempre dos senhores da casa, e aos hábitos de 

sociabilidade dela derivada78. 

Mezaninos: ocupam os espaços residuais resultantes da diferença de altura entre os grandes salões e os 

restantes compartimentos de teto plano do piso nobre. Assim, situam-se normalmente na zona tardoz do 

edifício, prolongando-se por vezes aos extremos laterais da fachada79. Servem de habitação a criados ou 

alguns familiares do nobre, normalmente à descendência mais nova80. 

Dada a importância deste tema para a presente dissertação, procurar-se-á compreender de forma mais 

aprofundada a organização funcional dos espaços, apoiando inevitavelmente a análise, não só em 

conhecimentos generalizados do tema, mas em dois exemplos específicos, identificados e estudados por 

João Vieira Caldas e Maria João Pereira Coutinho no âmbito do projeto FCT (PTDC/EAT-HAT/112229/2009) 

– A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro (séculos XVII, XVIII e XIX). Anatomia dos Interiores. Na 

realidade estes exemplos não retratam edifícios atualmente construídos, pelo menos inteiramente de 

acordo com os projetos documentados, representando antes uma idealização conceptual, no primeiro caso 

algo utópica. Esta situação não diminui em nada a preponderância do seu contributo, pelo contrário, pode 

até ser considerada de maior relevância para o âmbito desta tese, pelo potencial de esclarecimento dos 

ideais de organização interna da época, ao contrário das possibilidades da construção consumada, raras 

vezes documentada e alvo de várias alterações no decurso do tempo81. 

Estes casos, daqui para a frente denominados respetivamente A e B, de forma a facilitar a descrição, 

correspondem a: uma planta de andar nobre que se julga ser do palácio “Cunhal das Bolas” no Bairro Alto 

(finais do séc. XVII) 82, cuja raridade assenta na legenda dos seus compartimentos, não se sabendo ao certo 

                                                 
76 Idem, p. 217. 
77 Idem, p. 225. 
78 Toda a bibliografia reunida sobre o tema da casa nobre da Idade Moderna assim o indica. 
79 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. Lisboa: FCT; Rio 
de Janeiro: EBA, 2014. 
80 Idem, p. 148.  
81 Segundo Soares da Cunha e Gonçalo Monteiro, “Por um lado, existem poucas plantas originais de casas nobres, sendo as descrições 
coevas quase sempre lacónicas, e, por outro (…) a sobreposição de diferentes lógicas de uso, dificultam o conhecimento das 
características espaciais das vivências domésticas.” – Mafalda Soares da CUNHA e Nuno Gonçalo MONTEIRO – op. cit., p. 224. 
82 Sobre este assunto ver João Vieira CALDAS e Maria João Pereira COUTINHO – op. cit., p. 137. 
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se corresponde a um levantamento, projeto de obra nova ou projeto de reformulação de casa antiga83; um 

conjunto de cartas escritas em 1734-35 por João Gomes da Silva (1698-1763) – 4º Conde de Tarouca – para 

o seu filho84, onde o aconselha, na condição de profundo conhecedor da arquitetura europeia do séc. 

XVIII85  mas apelando à construção segundo “o método português” (mesmo que melhorando os seus 

defeitos)86,  na edificação do seu palácio na Calçada do Combro. Nelas descreve detalhadamente a sua 

proposta de correção ao projeto já iniciado, fornecendo inegáveis pistas sobre qual seria a organização e 

função dos compartimentos ideais para o futuro palácio “de um monteiro-mor”. O nível de detalhe 

conferido às descrições permite a formulação de hipóteses bastante aproximadas do que seria o projeto 

inicial do palácio, como a que se apresenta em seguida (fig. 14b), da autoria de Joana Izasca Salta. 

 

Não deixa de ser interessante notar a semelhante configuração formal dos dois projetos (o que não significa 

                                                 
83 Idem, p. 138. 
84 Fernão Teles da Silva (1698-1763), filho de João Gomes da Silva (1671-1738), é monteiro-mor do reino, nome pelo qual ficou 
conhecido o palácio em questão, embora posteriormente adote diferentes designações. 
85 Subscrevendo Vieira Caldas e Pereira Coutinho, João Gomes da Silva (Conde de Tarouca) demonstra ao longo do seu discurso nas 
referidas cartas, um profundo conhecimento da arquitetura europeia e dos arquitetos do seu tempo. Os autores consideram a 
hipótese do seu saber derivar essencialmente da tratadística francesa e italiana. J. V. CALDAS e M. J. P. COUTINHO – op. cit., p. 140. 
86 Ver transcrição da “Carta de João Gomes da Silva a seu filho Fernão Teles da Silva, Viena de Áustria, 14 de Abril de 1734”, § 100º, in 
J. Vieira CALDAS e M. J. Pereira COUTINHO, op. cit., “Anexos”, p. 160. 

A. Praça. 
B. Sala sobre a praça. 
C. Galeria que corre de uma antecâmara à outra. 
D. Duas escadas principais. 
E. Duas antecâmaras grandes. 
F. Duas salas de audiência. 
G. Duas salas de estrado. 
H. Duas câmaras grandes com oratório e alcova. 
I. Duas alcovas. 
L. Quatro casas de passagem para detrás da alcova. 
M. Retretes ou casas para dormirem os criados. 
N. Casa pequena que olha para a rua. 
O. Escada que desce ao quarto das moças e às cozinhas que ficam 
debaixo do quarto das moças 
P. Chaminés para todas as casas assim dos amos como de todos 
os criados que servirem e morarem (…). 
Q. Linhas a pontos que demarcam os arcos do postigo que 
desemboca na rua do Carvalho (…). 
R. Portas grandes em que se hão de apear os que quiserem subir 
às escadas ou entradas das liteiras. 

Fig. 14a) – Caso A: planta atribuída ao Palácio Cunhal das Bolas; transcrição [português atual] da legenda escrita no mesmo desenho. 
Fonte: BNP, arquivo digital. Disponível em purl.pt/25956 [editado]. 
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1. Salão 
2. 1ª antecâmara 
3. 2ª antecâmara 
4. Oratório 
5. 3ª antecâmara 
6. Câmara 
7. Principal camarim 
8. Escaparate 
9. Retrete 
10. 2º camarim 
11. Casa sextavada 
12. Casa ouvada 
13. Casa de lavor 
14. Casa de comer 
em particular 
15. Casa do aparador 
 

16. Casa da Dona 
17. Casa de passagem 
18. Divisão indefinida 
19. 1ª guardaroupa 
20. 2ª guardaroupa 
21. Gabinete de conversação 
22. Galeria 
23. Gabinete de escrever 
24. Casa sextavada 
25. Casa ouvada 
26. Casa do bilhard 
27. Casa de passagem 
28. Gabinete para os filhos 
29. Casa para os filhos 
30. Divisão indefinida 
31. Pátio 
 

Fig. 14b) – Caso B: Planta do piso nobre do projeto de João Gomes da Silva para o palácio Monteiro-Mor (reconstituição a partir sua primeira 
carta, de 14 de Abril de 1734). Fonte: Joana Izasca Salta – O Palácio Monteiro-Mor Revisitado, 2015. 
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semelhante lógica de organização espacial), em que de uma ala central que acompanha o desenvolvimento 

da rua87, partem dois corpos perpendiculares, um em cada extremidade, abraçando um pátio de generosas 

dimensões 88  e perfazendo uma configuração global onde não restam dúvidas sobre a vontade de 

regularidade e uniformidade (embora no caso B possam ter alguma filiação barroca europeia, cuja 

magnificência da expressão simétrica e racional, segundo Vieira Caldas e Pereira Coutinho, não seria 

comum em Lisboa89). Independentemente da configuração global, embora possa de facto ser bastante 

acentuada por ela, também na compartimentação, distribuição e funcionalidade dos espaços se deteta, em 

qualquer um dos casos, uma pretensão de regularidade, chegando-se a alcançar a simetria90. Esta realidade 

prende-se, mais do que a forma, com o facto da planta se subdividir em alas distintas para mulheres e 

homens, como ditavam os bons costumes e as diferenciações sociais da época91. Por outro lado, a situação 

é simultaneamente promotora de uma especialização funcional de acordo com as vivências separadas de 

cada sexo, que, apesar de ainda não ser uma característica consolidada, inviabiliza uma simetria funcional 

absoluta. 

Apesar dos desenhos retratarem o piso nobre, é percetível uma noção de percurso com início ao nível da 

entrada e que se desenvolve de espaços de natureza mais pública para outros de maior intimidade 

(independentemente da orientação do caso A). Portanto, pelo menos no caso B, iniciando-se o percurso 

na rua – onde, graças às descrições do Conde, não existem dúvidas sobre a sequência espacial da entrada 

no piso térreo – ao avançar e transpor a barreira do espaço privado do palácio, percorre-se uma zona de 

transição correspondente a um espaço exterior coberto, ao qual o Conde de Tarouca denomina “saguão”. 

Este espaço é contíguo a um pátio de caráter semipúblico e comunica com as escadarias nobres, de acesso 

direto ao piso da habitação aristocrática. Tanto num projeto como noutro, as escadarias apresentam 

desenho simétrico e culminam numa sala de distribuição. Esta sala possibilita a comunicação entre o 

“quarto da senhora” e “quarto do Homem”92 , embora no caso A possa desdobrar-se em duas zonas, 

distinguindo-se a “sala” de uma “galeria” dividida por “portas grandes” que antecede as “antecâmaras”. No 

caso B comunica diretamente com a “primeira antecâmara” e “primeira guarda-roupa”93, acumulando a 

função de salão principal do palácio. Avançando na direção de qualquer uma das alas, consolida-se a 

gradação público-privado. Primeiro pela sequência de antecâmaras: no caso A as segundas, ao serem 

                                                 
87 No caso A permanece a dúvida se seria ou não a rua principal. A indicação “postigo” em “Q” na legenda original do desenho, dá a 
entender que não se trataria de um “portal de entrada”, mas antes de uma porta secundária de acesso à rua das traseiras (rua do 
Carvalho, atual rua Luz Soriano), o que determinaria lógicas de fruição espacial diferentes. 
88 Pelos motivos mencionados na nota anterior (87), podem não desempenhar o mesmo papel na organização funcional do palácio. 
89 J. Vieira CALDAS e M. J. Pereira COUTINHO – op. cit., p. 150. 
90 Embora o caso B não seja realmente regular e simétrico, sabe-se que idealmente o Conde de Tarouca assim o pretendia, não fosse 
a construção do palácio ir já avançada: “Pacheco devia cortar o vosso terreno, ainda que perdesse assas porção do sitio para assim 
ganhar a esquadria exterior do edifício” e “se o amor da regularidade for em vos mais poderozo que a economia de evitar despezas, 
tendes o modo de fazer o edifiçio uniforme derrubando as cazas na rua formoza, e fazendo hum quarto para a Senhora da mesma 
construção, e ordem que o quarto de homem que eu pus para o Loreto (…)”. Transcrição da carta citada, §§ 9º e 53º, in J. Vieira 
CALDAS e M. J. Pereira COUTINHO, op. cit., “Anexos”, pp. 160 e 170. 
91 Albergaria dá-nos conta da possibilidade de transposição da ideia de Norbert Elias – das relações conjugais se firmarem em esferas 
absolutamente estanques – para a realidade portuguesa. M. I. ALBERGARIA – op. cit., pp. 215-216. A separação dos “quartos” nas 
casas nobres da Idade Moderna seria uma realidade muito comum. M. S. da CUNHA e N. G. MONTEIRO – op. cit., p. 224. 
92 Não confundir com o conceito atual de quarto. Tal como era habitual na época, o Conde de Tarouca utiliza o termo “quarto” para 
designar “parte de huma casa com serventia separada”. Raphael BLUTEAU apud J. V. Caldas e M. J. P. Coutinho – op. cit., p. 142. 
93 Designação da peça análoga à primeira antecâmara do “quarto da senhora”. Adota, portanto, semelhantes funções. 
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designadas “salas de audiência”, indicam o propósito de receção de visitas94 ; no caso B, salienta-se a 

deliberada função mais pública da primeira em relação às restantes, “…fechem a terceira, fechem a segunda, 

mas não fechem a primeira, e esta seja publica patente a toda a família como se fosse uma saleta”95; em 

ambos os casos remata-se a sequência com a divisão que se destina ao repouso96. Depois, consolida-se 

esta gradação pela progressiva fragmentação de espaços que empurra os “apartamentos de 

comodidade”97 para os extremos das alas ou para as zonas tardoz (encostadas ao pátio na situação B) e as 

salas de aparato para junto das fachadas (à principal no caso Monteiro-Mor). É igualmente relevante a 

forma como se processa a circulação. Não se utilizando corredores98, desenvolve-se através das próprias 

salas, paralelamente às fachadas, recorrendo-se a uma sequência de portas alinhadas, relativamente perto 

daquelas. Destaca-se a zona encostada à frontaria do caso B, onde a solução é deliberadamente triplicada, 

tendo especial importância a sequência de portas junto à fachada que atravessa, inclusive, uma varanda99. 

À parte do “percurso”, salientam-se alguns dos espaços e opções mencionados que, de acordo com o 

conhecimento divulgado, se podem generalizar, e cuja descrição se pode complementar: 

A zona de transição: entre a rua e a residência aristocrática propriamente dita existe uma sequência espacial 

que compõe a entrada e que aceita variações100, embora a do caso B se repita noutros palácios lisboetas. 

Existe sempre, pelo menos, um espaço de transição, podendo representar um vestíbulo de dimensões 

comedidas ou de maior amplitude, um espaço exterior coberto, como um “saguão”, ou um de natureza 

desafogada, como um pátio. A zona corresponde geralmente a diferentes conjugações destes elementos, 

acrescentando-se a escadaria nobre, quando o acesso ao piso da habitação é desnivelado. 

A escadaria: quando existe, na condição de elemento da zona de transição, ganha progressivamente um 

lugar de destaque no edifício, variando na sua configuração, pode até determinar a organização interna 

de todo o palácio (nos projetos apresentados foi claramente merecedora de atenção). No entanto, só se 

demarcará verdadeiramente na época seguinte, com a afirmação do barroco, quando passa a acumular 

funções de aparato e a atingir maior monumentalidade101. 

                                                 
94 No quadro dos comportamentos sociais portugueses Albergaria dá-nos conta da sucessiva perda do costume de “receber” nos 
aposentos privados em detrimento de novas regras de etiqueta que acabariam por impor a “multiplicação de salas de receção, 
dispostas hierarquicamente em função da importância dos utilizadores [i.e., do status da visita]”. M. I. ALBERGARIA – op. cit., p. 202. 
95 Transcrição da carta citada, § 10º, in J. Vieira CALDAS e M. J. Pereira COUTINHO, op. cit., “Anexos”, p. 161. 
96 Embora no caso B, por razões difíceis de apurar, o Conde não designe de forma explicita a câmara de dormir no “quarto do Homem”. 
Referindo-a eventualmente na descrição do “gabinete de conversação”: “Fis para terceira pessa, e talvez camara deste quarto 
destinada a receber vizitas". Transcrição da carta citada, § 35º, in J. V. CALDAS e M. J. P. COUTINHO, op. cit., “Anexos”, p. 167. 
97  Em oposição aos “appartment d’apparate” ou “state appartment” (apartamentos de aparato), que compõem a porção de 
dependências com propósitos de ostentação, excluindo a “sala”. A designação “comodidade” advém do princípio “comoditez plus 
utile” (comodidade por utilidade) desenvolvido no Cours d’Architecture de Charles D’Aviller (1691). M. I. ALBERGARIA – op. cit. 
98 Nas suas cartas, o Conde de Tarouca refere exclusivamente a sua existência nos mezaninos: “Nas sobreditas mezaninas há de haver 
repartimentos, e corredores (…)”. Transcrição da carta citada, § 43º, in J. V. CALDAS e M. J. P. COUTINHO, op. cit., “Anexos”, p. 168. 
99 Na carta citada, o Conde de Tarouca enuncia repetidamente as enfilades, fazendo questão de as explicar. Salienta as da zona central, 
nomeadamente o facto de serem três: “(…) ora nesta planta sucede haver três grandes enfiladas paralelas no lado grande, alem das 
enfiladas menores em outros lados, e na primeira antecamara se vem com novidade a saber, duas que atravessão a sala, e huma que 
atravessa a baranda.”. Transcrição da carta citada, § 20º, in J. V. CALDAS e M. J. P. COUTINHO, op. cit., “Anexos”, p. 164. 
100 João Vieira CALDAS – op. cit., p. 19. 
101 Cf. os exemplos de Pedro DURAND – op. cit., pp. 25-29, e sobre a monumentalização barroca, Helder CARITA – O núcleo de «escadas 
reais» e a formação de um modelo de palácio barroco: de João Antunes a André Soares. Actas do IV Congresso de História da Arte 
Portuguesa, 2012, pp. 124-128. 
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“A sala”: quando o espaço vestibular interior é o salão principal do palácio é comum designar-se “sala” 

(como no caso B). Quando o antecede um espaço de dimensões generosas, que se limita a propósitos 

distributivos e de espera, este último adquire a função de “sala vaga” (como no caso A). A sala vaga, não 

acumulando funções de representação, é normalmente pavimentada em pedra, podendo, ainda assim, 

ostentar decoração distinta, como azulejaria, ou elementos especiais, como conversadeiras102. Tanto a “sala” 

como a “sala vaga”, à semelhança dos restantes salões do edifício, apresentam maior pé direito e são 

normalmente abobadadas ou decoradas com tetos de masseira – elaborados trabalhos de carpintaria –, 

privilegiando-se a simetria na disposição interna do conjunto dos seus vãos103. 

Os (restantes) salões: correspondentes aos ditos “apartamentos de aparato”, ou por outras palavras, 

“antecâmaras”/”guarda-roupas” de ambos os “quartos”, é de facto regra geral encostarem-se à fachada, 

variando em número de palácio para palácio. De caraterísticas espaciais já enunciadas na descrição da 

“sala”, são espaços polivalentes, embora adquiram progressivamente novas funções de receção ou festa104. 

As enfilades: utilizadas em detrimento dos corredores nas zonas principais do palácio105, são igualmente 

uma opção corrente, ganhando protagonismo aquela próxima da fachada, em muitos casos duplicada. 

 

Dimensões do habitar – análise complementar 

Mesmo recorrendo a estes dois exemplos, é difícil precisar qual seria a utilização de parte substancial dos 

compartimentos e muito menos retirar deles algum tipo de ilações gerais. A dificuldade acresce pela 

ambiguidade, polivalência e cariz ambulatório dos espaços, ainda frequentes neste período. No entanto, é 

possível acrescentar algumas considerações ao analisar os hábitos quotidianos das personagens envolvidas 

na fruição do palácio. Com base na proposta de Albergaria, basear-se-á essa análise complementar na 

quadripartição funcional repousar, comer, trabalhar e rezar. 

Pondere-se em primeira instância o hábito de repousar. Sobre este assunto averiguou-se já a normalidade 

da separação por sexos, pelo menos “para a senhora e para o senhor” 106 . Não significa, porém, a 

especificação de determinado compartimento para o efeito, muito menos no que diz respeito aos restantes 

ocupantes do palácio, para os quais apenas se distinguem (quando se distinguem) “quartos” (na aceção 

antiga do termo). Parece ideia assente que, pelo menos para os criados, os espaços de dormida pudessem 

de facto variar107, o que significa que não se pode generalizar a situação representada nos dois exemplos 

analisados: no caso A, a curiosa inserção de compartimentos explicitamente “para dormirem os criados” 

                                                 
102 A título de exemplo, no palácio Tancos o pavimento da “sala vaga” “é um xadrez de lajes de pedra, e não em soalho como nas salas 
restantes, o silhar de azulejos tem um original carácter decorativo e todas as janelas, viradas ao pátio, têm conversadeiras”. João Vieira 
CALDAS, op. cit., p. 20. 
103 Idem, p. 21. 
104 Maria Isabel ALBERGARIA – op. cit., p. 204. 
105 “Nos pisos nobres só aparecem corredores em áreas de serviço (…) privilegiando-se as enfilades com portas rasgadas em duas 
linhas paralelas”. João Vieira CALDAS – op. cit., p. 21.  
106 Mafalda Soares da CUNHA e Nuno Gonçalo MONTEIRO – op. cit., p. 224. 
107 Mesmo já em finais do século XVIII, não se pode afirmar “que a norma era as numerosas criadagens dormirem exclusivamente no 
piso térreo ou nos sótãos, pois há inúmeros testemunhos em contrário – pernoitando muitas vezes em colchões nas antecâmaras do 
piso nobre”. M. S. da CUNHA e N. G. MONTEIRO – op. cit., p. 241. 
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refundidos no piso nobre108 e no caso B, nas “mezaninas”, “humas para mulheres, e outras para homens”109 

(embora esta solução seja mais comum). A normal distribuição dos espaços de dormida dos consanguíneos 

do nobre, permanece incerta. Sabe-se apenas que seria normal os filhos mais novos terem lugar nos 

mezaninos, naturalmente por ser incumbência das criadas tomar conta de todas as crianças, ignorando-se 

se é ou não regime de exceção, destinar o “quarto baixo” a alguma da descendência nobre (como 

determinou o Conde de Tarouca110). A inserção de alcovas em determinados compartimentos (como as que 

figuram em ambos os casos) poderá constituir uma pista para determinar estes locais noutros exemplos111. 

Resumindo, apenas para os senhores da casa parece ser regra o repouso estar associado a determinado 

compartimento (as ditas “camaras”) e segundo Soares da Cunha e Gonçalo Monteiro estes “quartos de 

dormir costumavam ficar nas pontas dos edifícios”112. Ainda assim, raramente se verificaria a exclusividade 

funcional que o Conde de Tarouca parece imprimir à câmara do quarto da senhora113 e que o caso A, de 

facto, não corrobora, ao indicar que as câmaras tinham alcova e oratório (i.e., dupla função). 

Comer. Esta dimensão não representava o ritual hoje associado às refeições em família, não era fora do 

comum comer-se isoladamente e somente em ocasiões especiais “em público”114. Esta é certamente a razão 

para a maioria dos palácios não possuir espaços dedicados especificamente à refeição, muito menos 

semelhantes à hodierna “sala de jantar”115 – o que torna a “caza para se comer com a família” do caso B, 

indiscutível novidade introduzida pelo Conde de Tarouca no seu projeto. Nos exemplos apresentados 

apenas se explicita a localização das cozinhas na situação A, que ficariam dois pisos abaixo do piso nobre116. 

No caso B, o motivo de não merecerem atenção por parte do conde, poderá residir no facto de, na altura 

de redação das cartas, ser um dos elementos que já se encontraria construídos. Ainda assim, a menção 

deste espaço nas anotações posteriores à sua primeira carta corrobora a posição que, através da leitura do 

estado atual do edifício, se depreende que ocupariam: no segundo piso, em sobreloja relativamente à 

calçada do Combro, afetas à “parte das senhoras”117. Hoje é ainda observável um acesso direto a partir da 

rua das traseiras (possibilitado pela acentuada inclinação do terreno) e a subdivisão da cozinha em 

diferentes espaços cobertos por abóbadas de berço, separados por paredes grossas e circunscritos a uma 

                                                 
108 Embora pudessem servir, igualmente ou em alternativa (é incerto), de retrete. Ver “M” na legenda da fig. 14a). 
109 Ver transcrição da carta citada, § 43º, in J. Vieira CALDAS e M. J. Pereira COUTINHO, op. cit., “Anexos”, p. 167. 
110 “(…) para os filhos que não morarem no quarto baixo”. Ver transcrição da carta citada, § 41º, in J. V. CALDAS e M. J. P. COUTINHO, 
op. cit., “Anexos”, p. 167. 
111 No caso B o Conde de Tarouca explicita que figurariam na “Caza sextavada” destinada “para as filhas ja mulheres”. Ver transcrição 
da carta citada, § 29º, in J. Vieira CALDAS e M. J. Pereira COUTINHO, op. cit., “Anexos”, p. 166. 
112 Mafalda Soares da CUNHA e Nuno Gonçalo MONTEIRO – op. cit., p. 226. 
113 “Fis a Camara (…) e seguindo a moda estrangeira pus o leito no meio da parede maior, adonde fica com gala (…)”. Ver transcrição 
da carta citada, § 24º, in J. Vieira CALDAS e M. J. Pereira COUTINHO, op. cit., “Anexos”, p. 165. 
114 Expressão utilizada pelo Conde de Tarouca, na carta citada, ao descrever a “caza para o aparador”, necessária para quando “se 
comer em publico nas antecâmaras.” Transcrição da carta citada, § 32º, in J. V. CALDAS e M. J. P. COUTINHO, op. cit., “Anexos”, p. 166. 
115 “(…) em casas da principal aristocracia havia o uso dos cônjuges comerem separadamente, não havendo inicialmente sequer uma 
divisão específica no interior da casa preparada para essa função.” M. S. da CUNHA e N. G. MONTEIRO – op. cit., p. 237. 
116 Ver descrição de “O” na legenda da fig. 14a).  
117 Por várias vezes o Conde de Tarouca faz referência ao avançado estado da construção. Em citação específica informa: “(…) vos 
mando cinco plantas, huma do quarto baixo da parte das Senhoras (…) que contem a parte do quarto baixo já fabricada”. 
Posteriormente, nas suas anotações a esta carta, menciona a cozinha, explicitando: “na planta do quarto baixo adonde fis huma nova 
escadinha para hir a Cuzinha será necessario algum arco no tabuleiro da tal escada que sustente a mudança do Retrete, e do segundo 
Camerim” [sublinhado meu]. O Camerim pertence ao “quarto da senhora”, o que implica a proximidade referida. Ver transcrição da 
carta citada, §51º, e das anotações à mesma carta, anotação10, in J. V. CALDAS e M. J. P. COUTINHO – op. cit., “Anexos”, pp. 170 e 181. 
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área, em certa medida, isolada relativamente ao restante edifício. Este conjunto de opções visaria a 

prevenção da propagação de incêndios, ou mesmo odores, calor e ruído118 e é comum a vários palácios. 

Apenas a localização parece variar, alternando entre pisos inferiores119 (semienterrados ou não), e o próprio 

andar habitado120 (eventualmente por influência das condições topográficas). Ressalva-se a proximidade à 

ala feminina, nomeadamente ao “quarto das moças” ou “criadas”, que, sem certezas, se pressupõe 

representar situação frequente121. 

Já trabalhar correspondia a um hábito intrinsecamente relacionado com o tipo de atividades desenvolvidas 

no seio da habitação. Os espaços necessários variavam, assim, conforme o tipo de trabalho e este, por sua 

vez, com quem o produzia (escravos/criados/nobres, homens/mulheres, …), com o proprietário do palácio 

(posição social, deveres e gostos pessoais) ou até mesmo com a própria casa (inquilinos, tamanho do 

palácio, existência de jardim, quintal, pátio…). Sem dúvida no caso B, em que as funções são mais claras, 

ou pai ou filho, teriam interesses culturais e sociais que resultaram na “galeria” bem iluminada que termina 

num “gabinete de escrever” com “sahida com escada no jardim”122, bem como na possibilidade de esta 

tanto poder servir para biblioteca, “com os membros entre as suas janelas mui grandes para comodidade 

de por livros”123, como para “baranda” ou “coro para instrumentos” de apoio aos “bailles, ou qualquer 

género de festa (…)”124. Pedro Silva Miguel dá-nos conta de vários exemplos de titulares de corte que 

possuíam livrarias, arquivos, cartórios e até galerias de arte nos seus palácios em Lisboa125. 

Como se sabe, o hábito de rezar fazia e faz parte dos ritos católicos, na época fortemente enraizados na 

tradição e no quotidiano da sociedade portuguesa cristã. Para além deste aspeto, as famílias nobres 

mantinham uma relação vinculativa com a paróquia e com o convento da freguesia, o que poderia originar 

a construção pontual de palácios junto a igrejas e, inclusive, tribunas privadas com ligação à capela-mor126. 

Estes casos representariam exemplos com espaços de natureza espiritual no máximo do seu potencial, 

nomeadamente para as celebrações religiosas, não se podendo, contudo, prescindir de zonas dedicadas 

aos rituais católicos, em nenhum outro palácio. Mais correntemente, estas zonas variavam entre “soluções 

espirituais intermédias”, de existência de uma divisão inteiramente destinada a oratório 127  (como no 

exemplo B, coerentemente situada no “quarto feminino”128, mas para proveito dos dois sexos129) e ausência 

                                                 
118 “a opção de localização das cozinhas visava o arejamento que evitasse a propagação de odores, calor e ruídos”. Mafalda Soares da 
CUNHA e Nuno Gonçalo MONTEIRO – op. cit., p. 225. 
119 Idem, ibidem. 
120 A título de exemplo, o palácio “Bichinho de Conta”. Estudado em detalhe por Pedro Durand na sua tese (op. cit.). 
121 Normalmente as tarefas de cozinha e serviço de mesa eram atribuídas ao elemento feminino e por associação, o próprio espaço. 
122 Ver transcrição da carta citada, §§ 36º e 37º, in J. V. CALDAS e M. J. P. COUTINHO – op. cit., “Anexos”, p. 167. 
123 Idem, ibidem. 
124 Ver transcrição das anotações à carta citada, anotação37, in J. V. CALDAS e M. J. P. COUTINHO – op. cit., “Anexos”, p. 187. 
125 Sobre este assunto ver Pedro Silva MIGUEL – op. cit., pp. 95-97. 
126 Idem, pp. 83-87. 
127 Segundo Albergaria, o oratório enquanto compartimento separado define-se por nele se poder erguer um retábulo principal, com 
mesa de altar, capaz de celebrarem os ofícios divinos. (M. I. ALBERGARIA – op. cit., p. 228). Esta definição coaduna-se com as práticas 
de celebração religiosa identificadas por Silva Miguel, no âmbito da casa nobre lisboeta. Ver P. Silva MIGUEL – op. cit., pp. 94-95. 
128 A vida da mulher portuguesa, enclausurada no espaço da casa, frequentemente confinada às zonas mais privadas, determina a 
restrição do seu quotidiano ao trabalho doméstico, oração, ócio e silêncio. M. I. ALBERGARIA – op. cit., p. 225. 
129 Na idealização do oratório, o Conde de Tarouca deixa bem clara a sua intenção “(…) de que possa ouvir a Missa quem estiver em 
qualquer caza das principais do edificio. He bem agradavel que a senhora achando se dentro no seu leito veja o celebrante no altar, e 
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de compartimentos específicos para o efeito, recorrendo-se tanto a nichos em determinadas divisões 

(como no exemplo A – câmara com oratório e alcova) como, eventualmente, a simples “oratórios-móveis”130, 

sem que existisse qualquer alteração na conformação dos espaços, que seriam, então, polivalentes. À 

variedade de soluções, acrescenta-se a possibilidade de diferentes conjugações das anteriores opções: 

segundo Soares da Cunha e Gonçalo Monteiro “era comum que os oratórios estivessem nas câmaras de 

dormir, o que não impedia que nas casas mais ricas pudesse haver também oratório separado”131. 

Por último, interessa compreender o tipo de inovação introduzida por estas estruturas. Segundo Soares 

da Cunha e Gonçalo Monteiro, “uma das principais mudanças que ocorre entre os séculos XVII e XVIII estará 

associada à multiplicação de divisões interiores e à maior especialização funcional dos diversos 

compartimentos”132. Esta tendência, já se identificando no caso A (finais do século XVII), acentua-se no caso 

B (1734-35) e intensificar-se-á ainda mais, como se sabe, no decorrer do reinado de D. João V, com a nova 

estética barroca e com as mudanças sociais inauguradas. Ainda assim, da reavaliação dos casos 

apresentados à luz da informação apurada nesta análise complementar, é possível confirmar a consolidação 

e alguma especialização funcional das ditas “zonas de aparato”, nomeadamente da gradação da ostentação 

dos compartimentos, que aumenta conforme a profundidade no piso da habitação e se relaciona com a 

importância e estatuto das visitas que neles eram recebidas. Porém, as salas de aparato não se associam 

ainda aos novos hábitos de sociabilidade que só surgirão no final do século133. Nos “apartamentos de 

comodidade”, denota-se o dealbar de novos conceitos, entre eles o de conforto e de intimidade, percetíveis 

não só na crescente compartimentação, como em pormenores de ambos os projetos: na proliferação de 

chaminés em diversos compartimentos 134  (conforto térmico e ventilação) e na referência a retretes 

associadas às áreas mais íntimas (privacidade e higiene), apesar de diferirem do conceito atual135. 

 

1.3. PALÁCIOS PERDIDOS NO TEMPO 

Estes palácios, mesmo quando serviam de habitação privada às elites, constituíam já um “ornamento da 

cidade”, ganhando preponderância a nível urbano e progressivamente lugar na memória coletiva da 

comunidade local. Institui-se, com ou sem consciência, uma subversão de valores136 e hoje, em Lisboa, é 

                                                 
não he menos que o Marido, achando se com vizitas no seu quarto, e em lugar tão distante do oratorio, ouça tambem Missa”. Ver 
transcrição da citada, § 23º, in J. V. CALDAS e M. J. P. COUTINHO – op. cit., “Anexos”, p. 167. 
130 Como a cómoda-oratório ilustrada em M. S. da Cunha e N. G. Monteiro – op. cit., imagem, p. 225. 
131 Idem, ibidem. 
132 Mafalda Soares de CUNHA e Nuno Gonçalo MONTEIRO – op. cit., p. 224. 
133 Segundo Albergaria, no último terço de setecentos assiste-se a uma diversificação das ocasiões de receção: assembleias, serões 
musicais, jantares e serões informais de jogos. Maria Isabel ALBERGARIA, op. cit., p. 229. 
134 Para o caso A ver “P” na legenda da fig. 14a), para o caso B consultar transcrição da carta citada, §§ 28º (no qual o Conde explicita 
que as chaminés “deixão chegar para ellas mais gente a hum mesmo tempo, e aquentão maior porção da caza”), in J. V. CALDAS e M. 
J. P. COUTINHO – op. cit., “Anexos”, p. 166. 
135 Segundo BLUTEAU, 1728, “aposento pequeno, & recolhido na parte mais secreta, & apartada da casa, (…) onde se fazem as 
necessidades da natureza” apud J. V. Caldas e M. J. P. Coutinho – op. cit., p. 147. Não incorporaria ainda zona de lavagens. 
136 De âmbito geral, em jeito de reflexão sobre o caráter premeditado das ações e possíveis justificações, veja-se Victor MESTRE – “Em 
tempos de contra ciclo económico o património empobrece a par de todos nós”, 2013. Disponível em: patrimonio.pt/index.php/por-
dentro/591-em-tempos-de-contra-ciclo-economico-o-patrimonio-empobrece-a-par-de-todos-nos [8-04-2017]. 
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significativa a quantidade de estruturas palacianas em avançado estado de 

degradação. Segundo um inventário desenvolvido em 2015 pelo Fórum 

Cidadania Lx em colaboração com o Instituto de História de Arte da FCSH-

UNL, no âmbito da conferência “Palácios Históricos de Lisboa. Memória, ruína 

ou futuro?”137, em cerca de 100 exemplares na capital (que incluem palácios 

de génese urbana e quintas suburbanas), existem cerca de 20 casos entre o 

mau estado de conservação e a ruína. Dos 7 considerados em ruína, 5 são 

palácios urbanos. Apesar de ser já alarmante esta constatação, nela não estão 

sequer contemplados os edifícios que foram completamente desprovidos do 

seu caráter original, tenham sido destruídos pelo passar do tempo ou 

fortemente alterados por intervenções sucessivas. 
 

São várias as atuais ameaças ao património arquitetónico em geral, às quais o 

palácio não é exceção, estando entre as mais destrutivas, embora mais raras, 

a guerra e as catástrofes naturais. A primeira não tem tido especial relevância 

a nível nacional (pelo menos a partir do momento em que os avanços 

tecnológicos determinaram um aumento considerável da sua ação 

devastadora). Já a segunda representa um cenário no qual, a partir dos relatos 

e imagens disponíveis, é possível, em certa medida, compreender a dimensão 

dos estragos, em especial o efeito destruidor em Lisboa na tipologia em 

estudo. Já mencionados na presente dissertação (ver p. 7, notas 38-39), o 

terramoto e subsequente incêndio de 1755 determinaram, como se viu, a 

destruição integral (fig.15) ou parcial (fig.16) de inúmeros testemunhos 

palacianos, muitos dos quais nunca foram recuperados (sem contabilizar os 

que se desconhecem, por não ter sobrevivido qualquer documentação). 
 

Já as ameaças mais frequentes (podendo as de ação prolongada provocar 

igualmente, elevados níveis de degradação) podem derivar: das vicissitudes 

do tempo ou do abandono total (fig.17), de atos de vandalismo (furtos, 

grafittis…) (fig.18), da poluição (à qual poderá nem sempre ter estado sujeito) 

(fig.19) e, sobretudo, das já referidas intervenções sucessivas de qualidade 

questionável, com vista, muitas vezes, a reutilizações incompatíveis com os 

edifícios (fig.20). Estas últimas, repetidamente observadas em casos de 

palácios urbanos, ou melhor, em “ex-palácios” (tendo em conta a desvirtuação 

que chega, inclusive, a significar a revogação de classificações homologadas 

– por exemplo, o palácio Flor de Murta, fig. 20a), descuram maioritariamente 

                                                 
137 O Fórum Cidadania Lx, co-fundado por Paulo Ferrero, representa uma associação cívica de 
defesa do património de Lisboa. Mapa do inventário disponível em: google.pt/maps/@38.73909 
21,-9.1857358,13z/data=!4m2!6m1!1szpRGVV6ryPt0.kzx8jL6Ortxc [23-12-2016]. 

Fig. 15 – Palácio dos Condes de 
Vila Franca, década de 1620. Lisboa 
antes do terramoto de 1755 
(pormenor). Painel Azulejos séc. 
XVII/XVIII. 

Fonte: Museu Nacional do Azulejo. 
 

Fig. 16 – Corpo nascente do 
“Quarto novo” do palácio 
Marqueses do Alegrete. O edifício 
original dataria do séc. XVII-XVIII. 
Fotografia do que restou depois do 
terramoto (e anterior à demolição 
do séc. XX). O palácio pré-
terramoto teria mais dois pisos, 
segundo Silva Miguel (op. cit., p.?). 

Fonte: AFML. 

Fig. 17 – Palácio Alvito, séc.  XVII.
Devoluto e arruinado pela ação do 
tempo. 

Fig. 18 – Palácio Silva Amado, séc. 
XVIII e obras séc. XX. Vandalização 
dos paramentos com graffitis. 
. 

Fig. 19 – Palácio Condes de 
Almada, obras séc. XVII. Efeito da 
poluição nas cantarias. 
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os interiores dos edifícios, valorizando-se a sua imagem exterior em 

detrimento de uma preocupação global que respeite a identidade do palácio. 

Tanto podem resultar em “normalizações” de fachadas cuja natureza é passível 

de ser comparada ao espírito do “restauro estilístico” de Viollet-le-Duc 138 

(fig.20a), como podem destruir toda a estrutura interna do edifício e manter 

unicamente a fachada (fig.20b), agravando-se quando a reinventam sem 

critério e sem respeito pela sua autenticidade.  

É comum as situações supramencionadas estarem relacionadas com questões 

financeiras que não podem, naturalmente, ser ignoradas. No entanto, é 

incompreensível a sua sobreposição constante à importância e ao valor dos 

edifícios, muitas vezes em função de interesses individuais.  Urge encontrar 

medidas de salvaguarda que, ao promoverem a conservação sustentável dos 

palácios urbanos, permitam de alguma forma o retorno do investimento, seja 

ele público ou privado. Embora no passado tenha sido corrente139, já não é 

lícita a desvalorização e muito menos a depreciação deste tipo de estruturas, 

a ignorância já não é desculpa para fechar os olhos à necessidade imediata 

da sua reabilitação. Que este trabalho, mesmo podendo ficar aquém de 

alguns objetivos (como o da difícil identificação de uma estratégia eficaz de 

preservação, simultaneamente compatível e rentável) sirva para 

consciencializar a comunidade em geral e incentivar especialistas a procurar 

respostas.  

                                                 
138 Eugéne Viollet-le-Duc (1814-79) numa posição intervencionista, defendia o restabelecimento do edifício a um estado original que 
poderia nunca ter existido. Defendia a reposição da unidade de estilo, eliminando-se  aqueles, segundo o autor, de menor importância. 
139  As referências mais antigas aos palácios lisboetas seiscentistas e setecentistas que se conhecem constituem testemunhos 
maioritariamente depreciativos, destacando apenas a sua dimensão. Desde meados dos anos 80 do séc. XX, à medida que se 
aprofunda a investigação, tem-se notado uma tendência menos estigmatizante. Sobre este assunto ver João Vieira CALDAS –  op. cit., 
“2. Os «casarões» de Lisboa”, pp. 2-5 e Pedro Silva MIGUEL, op. cit., pp. 37-41. 

Fig. 20b) – Palácio da Anunciada, 
(?), Rua das Portas de Santo Antão. 
Obras a decorrer para 
transformação em hotel. 
Testemunhos que resultaram em 
queixas à provedoria de justiça 
(2017) afirmam que restam as 
fachadas e o interior do corpo 
central. 

Fig. 20a) – Palácio Flor de Murta, 
séc. XVII-XVIII. Transformado em 
apartamentos, o interior foi 
totalmente reformulado. Os vãos 
do piso térreo foram alterados para 
dotar a fachada de uma 
uniformização excessiva que nunca 
existiu. Em cima, foto de 1940 –
fonte: AMFL. 
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2. INTERVIR EM PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO140 

Numa tentativa de propor uma estratégia que viabilize a preservação sustentável dos palácios urbanos, 

por vezes implicando reabilitação do edificado e recuperação da memória perdida, procuram-se respostas 

nas doutrinas e recomendações internacionais sobre conservação e restauro de património cultural. 

 

2.1. EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE PATRIMÓNIO – CLASSIFICAÇÃO DE PALÁCIOS 

Apesar de no capítulo anterior se terem identificado casos de palácios urbanos completamente 

desvirtuados, é incontestável que a preocupação com o património em geral tem vindo a aumentar, desde 

o grande impulso de salvaguarda e conservação do “monumento histórico” preconizado na sequência da 

revolução francesa (1789-99) 141  até aos dias de hoje, com interrupções mais ou menos significativas, 

determinadas por acontecimentos e contextos específicos. Esta tendência tem acompanhado o 

desenvolvimento de políticas de proteção, metodologias de intervenção e regulamentação, bem como a 

evolução dos conceitos relacionados com a conservação e restauro, nomeadamente a própria noção de 

património. Esta, durante muito tempo circunscrita ao património arquitetónico (inicialmente apenas 

àquele consagrado como “monumento histórico”142), adquiriu progressivamente um sentido mais lato, 

embora ao mesmo tempo mais subjetivo, definindo-o a Carta de Cracóvia (2000) como:  

(…) conjunto das obras do homem nas quais uma comunidade reconhece os seus valores específicos e 

particulares e com os quais se identifica. A identificação e a valorização do património é, assim, um processo 

relacionado com a selecção de valores.143 

Aqui se assume claramente a riqueza da diversidade cultural, ao apontar-se a necessidade de identificação 

de diferentes sistemas de valores. Mais ainda, ao acrescentar sobre esses valores “(...) que se alteram ao 

longo do tempo. Esta alteração de valores, que podemos identificar em cada monumento, é, afinal, uma 

das características do património ao longo da História”144, torna indissociável da noção de património, para 

além da dimensão ESPAÇO, a dimensão TEMPO, refletida na própria mutação do conceito. 

Importa clarificar o termo “monumento” patente nesta definição. Este, naturalmente, não pretende 

representar o conceito de “monumento” comemorativo anterior à revolução francesa e à difusão da 

                                                 
140 A articulação do discurso técnico advém, em parte substancial, dos conteúdos lecionados e conhecimentos adquiridos na unidade 
curricular de Teoria da Conservação e do Restauro (do curso e instituição referentes à presente dissertação), em 2015, recentemente 
sumarizados num e-book organizado por uma das respetivas docentes: Helena BARRANHA – Património Cultural – conceitos e critérios 
fundamentais. Lisboa: IST Press, 2016. 
141 As noções de preservar e colecionar existem desde o Renascimento. Neste caso, refere-se ao despertar da consciência coletiva na 
preocupação com o património. Françoise CHOAY – A alegoria do património. Lisboa: Edições 70, 1999, pp. 24 e 111-113. 
142 A preocupação com o património que adveio da revolução francesa, limitava-se ao âmbito e ao desígnio de “monumento histórico”. 
Este surgiu em 1779, como diferenciação em relação ao simples “monumento” de caráter efémero, pressupondo uma valorização 
histórica baseada na memória (inicialmente preocupação exclusiva, i.e., limitada a “monumentos antigos”). Com a Revolução Industrial 
alterou-se a noção de “monumento histórico” ao privilegiar-se, pela primeira vez, valores da sensibilidade estética. Foi só em 1964 
que se rompeu definitivamente a exclusividade, quando a Carta de Veneza, na redefinição deste conceito, incluiu a “arquitetura 
menor” e os “sítios rurais ou urbanos”. Todavia, a preocupação manteve-se circunscrita ao património arquitetónico. F. CHOAY – op. 
cit.. 
143 Conferência Internacional sobre Conservação (2000) – Carta de Cracóvia – Princípios para a conservação e o restauro do património 
construído. “Anexo – Definições” [sublinhado da autora]. 
144 Idem, “Preâmbulo”. 
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preocupação com o património. Não se refere, de igual forma, ao conceito de “monumento histórico” 

consagrado sob a sua alçada, nem na aceção original do termo, nem na evolução conceptual da era 

industrial (c. 1820), nem tão pouco procura corresponder ao sentido que mais tarde lhe confere a Carta de 

Veneza (1964)145. Representa sim – e daqui em diante, sempre que se mencionar – uma das subcategorias 

de património arquitetónico instituídas pela UNESCO, na divisão em “monumentos”, “conjuntos 

arquitetónicos” e “sítios”, que figura na Convenção de Granada (1985) e se define: 

Monumentos: todas as construções particularmente notáveis pelo seu interesse histórico, arqueológico, 

artístico, científico, social ou técnico, incluindo as instalações ou os elementos decorativos que fazem parte 

integrante de tais construções.146 

Seria então de esperar, que os palácios, na condição de património arquitetónico da era pré-industrial147, 

fossem valorizados relativamente cedo. Em contexto nacional, esta situação pode até ser verdadeira para 

aqueles que, desde logo, foram interpretados como símbolos da nação, como é o caso do Palácio da 

Independência, classificado como Monumento Nacional em 1910. Contudo, sabendo que em Portugal a 

inventariação e classificação inerente à valorização patrimonial se inicia em 1881148, é renovada por altura 

da 1ª República (1910-1926) e fortemente desenvolvida nas primeiras décadas do regime ditatorial do 

Estado Novo (1926-1974) 149 , é possível constatar um reconhecimento tardio (quando existente!) da 

generalidade dos palácios urbanos lisboetas. Apenas na década de 90, depois da remodelação e 

reconfiguração dos organismos responsáveis pela tutela e salvaguarda do património nacional150 e da 

adesão de Portugal à CEE (1986)151, se assistiu à classificação de inúmeros palácios urbanos, arrastando-se 

alguns dos processos até ao século XXI152. É incompreensível, no entanto, como na atual conjuntura de 

reconhecimento e valorização patrimonial, algumas destas estruturas carecem ainda de proteção e 

estratégias de salvaguarda e são, à custa de valores económicos, destruídas ou alteradas, renegando-se os 

critérios deontológicos nas intervenções, mesmo quando os bens se encontram protegidos. 

 

2.2. A ADAPTAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE PRESERVAÇÃO 

Desde o início da teorização da conservação e restauro que se desenvolvem diferentes estratégias de 

reabilitação e preservação do património edificado, assumindo-se atualmente a pluralidade de soluções 

existentes. Antoni Navarro (n. 1943) é protagonista de uma das mais recentes teorias neste âmbito, o 

                                                 
145 Rever nota 142. 
146 Conselho da Europa (1985) – Convenção de Granada – Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitectónico da Europa. 
Artigo 1º [sublinhado da autora]. 
147 A Revolução Industrial, na condição de charneira histórica e cultural, divide igualmente dois períodos da valorização patrimonial. O 
“monumento histórico” do pós-revolução francesa é necessariamente arquitetura da era pré-industrial. F. CHOAY – op. cit., p.112. 
148 Em 1881 é elaborada uma primeira lista que classifica os monumentos nacionais. Eduarda LUSO, Paulo B. LOURENÇO e Manuela 
ALMEIDA – Breve História da teoria da conservação e do restauro. Guimarães: Universidade do Minho, 2004, p. 43. 
149 Idem, ibidem.  
150 Sobre este assunto ver Paulo PEREIRA – “Acerca das Intervenções no Património Edificado. Alguma História” em Intervenções no 
Património – 1995-2000: Nova Política. Lisboa: IPPAR, 1997, p. 19. 
151  Em 1986 Portugal adere à Comunidade Económica Europeia (CEE), subscrevendo, em resultado, convenções e tratados 
internacionais no âmbito de salvaguarda do património mundial. 
152 A título de exemplo, com as datas de classificação, os palácios dos Carvalhos (1981-93), Azurara (1993), Marquês de Tancos (1996), 
Pancas Palha (1981-97), Belmonte (1995-2002), Condes de Figueira (1996-2012), Condes dos Arcos (2013-15), entre outros. 
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Restauro Objetivo, que se define precisamente em torno de um pressuposto antidogmático (e cuja ideia 

relativa ao monumento, em harmonia com a categorização estabelecida pelo UNESCO, também se 

subscreve153). Na perspetiva deste autor: “No restauro de monumentos, só existe, paradoxalmente, um 

critério universal válido: aquele que afirma que não existem (…) critérios universais prévios para defrontar 

o projeto arquitetónico”, “(…) as circunstâncias de cada intervenção (…) podem sugerir «critérios» distintos 

– incluindo aparentemente opostos” e deve ser a “vontade” do próprio monumento a fornecer as 

orientações para restaurar, com base num estudo metódico e rigor científico154. Esta ideia, já expressa na 

carta de Cracóvia (2000): 

Os instrumentos e os métodos utilizados para uma correcta preservação do património devem adaptar-se às 

situações concretas, que são evolutivas, sujeitas a um processo de contínua mudança. (…) A conservação pode 

ser realizada mediante diferentes tipos de intervenções (…)155 

é também reapropriada por autores portugueses, que afirmam que “todos os métodos precedentes se 

encontram afinal ativos e são passíveis de serem adotados.”156 Neste sentido, não é nova a estratégia de 

reabilitação que se acredita poder ser eficaz para a preservação da estrutura em estudo. Tem até 

constituído tema frequente de debate. 

Acredita-se que a adaptação funcional às novas exigências sociais continua a corresponder a uma das 

melhores soluções de requalificação (por via da revitalização) de património imóvel desafetado, em 

especial daquele desvalorizado, podendo inclusive contribuir, para o combate à crise económica. Devolver 

a finalidade prática ao monumento, além de revitalizar o edifício em si, permite a reapropriação do 

património por parte da comunidade, ao potenciar a sua fruição e estimular a proximidade monumento-

indivíduo, devolvendo simultaneamente ao objeto de arquitetura o seu objetivo primário. Como tão 

pertinentemente relembra Navarro: “(…) muito poucos edifícios que hoje consideramos monumentos 

nasceram predestinados a sê-lo. Em geral, destinavam-se a uma função e, exercendo-a – sofrendo 

desgaste, envelhecendo, transformando-se – assumiram uma antiguidade, um valor ou um significado, que 

levaram a sociedade, mais à frente, a reconhecê-los como monumento.”157 

É óbvio, tal como em qualquer outra estratégia de reabilitação, que existe um lado perverso na reutilização, 

sobretudo quando se subvertem valores, se subtrai o bom senso e se ignoram regras e boas práticas de 

intervenção. A História (ainda que curta158) encarregou-se precisamente de o reportar. Foi após a destruição 

massiva da Segunda Guerra Mundial (1939-45), numa crítica à reconstrução do pós-guerra e à valorização 

                                                 
153 “O monumento é algo mais que um objeto com dois tipos de valores, o histórico (onde se inclui o arqueológico) e o artístico. (…) é 
imprescindível (…) o seu carácter de objeto arquitetónico e de elemento significativo ou emblemático” – define-se, no conjunto, pelo 
valor documental, arquitetónico e significativo. O autor esclarece ainda a potencial ambiguidade atual do termo: “(…) as conotações 
associadas a algumas conceções académicas da palavra monumento (…) conduziram nos últimos anos ao favorecimento de restrições 
(…). Pensou-se, talvez, que a palavra só se poderia referir aos imóveis decretados como tal”. Antoni González Moreno-NAVARRO - La 
restauración objetiva (Método SCCM de restauración monumental): memoria SPAL 1993-1998. Barcelona: Diputación de Barcelona, 
1999, pp. 16-17 [tradução e sublinhado da autora]. 
154 Idem, pp. 29-30 [tradução da autora]. 
155 Conferência Internacional sobre Conservação (2000) – op.cit., “Preâmbulo”. 
156 Paulo PEREIRA, op. cit., p. 22. 
157 Antoni González Moreno-NAVARRO – op. cit., p. 57 [tradução da autora]. 
158 Tendo em conta a “dimensão histórica”, a consolidação da ideia de intervir em património é relativamente recente (séc. XIX-XX). 
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dos monumentos enquanto “objeto de museu” em detrimento do seu valor enquanto “objeto de 

arquitetura”, que se difundiu, tanto por via da teoria como da prática, a ideia de reutilização, e se 

intensificou substancialmente a afetação de edifícios a diferentes usos, tendo-se convertido “novo uso” em 

“novo valor”. Estas práticas seguiam os princípios proclamados pelo denominado “Restauro Crítico”159, cujas 

bases influenciaram a redação da carta de Veneza (1964), na qual se transcreveu a ideia de reutilização da 

seguinte forma: 

A conservação dos monumentos é sempre favorecida pela sua adaptação a uma função útil à sociedade: esta 

afectação é pois desejável mas não pode nem deve alterar a disposição e a decoração dos edifícios. É assim, 

dentro destes limites, que se devem conceber e que se podem autorizar as adaptações tornadas necessárias, 

exigidas pela evolução dos usos e dos costumes.160 

Na evolução do conceito, em 1979 a Carta de Burra (revista em 1988, 1999 e 2013) define adaptação como 

a “modificação de um lugar de forma a que se adeque a um uso existente ou proposto” 161  e no 

desenvolvimento dos princípios inerentes a esse uso introduz um novo conceito: 

Quando o uso de um lugar tiver significado cultural deve ser mantido. Um lugar deve ter um uso compatível. 

(...) Um novo uso de um lugar deve envolver alterações mínimas (...); deve respeitar as associações e os 

significados; e, onde for adequado, deve proporcionar a continuação das práticas que contribuem para o 

significado cultural desse lugar. 

Uso compatível designa um uso que respeita o significado cultural de um lugar. Esse uso não envolve qualquer 

impacto, ou envolve apenas um impacto mínimo, no significado cultural. 162 

Esta carta, com todo o potencial inerente ao inédito conceito, ficou notoriamente aquém da sua pretensão, 

ao permitir que o crescente interesse (inclui-se económico) na reabilitação patrimonial se espelhasse numa 

multi-interpretação das diretrizes internacionais (motivada pelo contexto socioeconómico europeu e pela 

subjetividade dos documentos até então redigidos). Foi esta situação que deu azo a uma série de 

reutilizações abusivas, baseadas em programas demasiado agressivos e exigentes para a realidade física 

das pré-existências, evidenciando as limitações da prática de adaptação e das próprias cartas. 

Esta problemática, que intensificou a discussão sobre a adaptação de património arquitetónico a novos 

usos, é tema central em doutrinas contemporâneas, como na do “Restauro Objetivo” de Antoni Navarro. 

Nesta o autor revê e ressuscita o importantíssimo conceito de “uso compatível”, conferindo-lhe uma nova 

dimensão e aplicabilidade prática: “No restauro objetivo (…) constitui critério irrenunciável garantir o uso 

sensato, compatível com a permanência dos valores essenciais (…) do monumento.”, “(…) nenhum uso 

prejudicial para a essência do monumento pode ser aceite.”163. Adepto de uma reutilização comedida 

enquanto “bom e inevitável recurso” – e não como objetivo do restauro –, procura esclarecer a aparente 

                                                 
159 Teoria desenvolvida após a Segunda Guerra, como crítica à reconstrução do pós-guerra e doutrinas anteriores. Preconizada e 
desenvolvida por nomes como Roberto Pane, Cesare Brandi, Giulio Argan, Renato Bonelli, Giovanni Carbonara. 
160 ICOMOS (1964) – Carta de Veneza sobre a conservação e o restauro de monumentos e sítios. Artigo 5º [sublinhado da autora]. 
161  ICOMOS-Austrália (1979-2013) – Carta de Burra - Carta para a conservação de lugares de significado cultural. Artigo 1º 
“Definitions”. Importa clarificar que na definição de “lugar”, patente no mesmo artigo 1º, se inclui explicitamente o “edifício”. 
162 ICOMOS-Austrália (1979-2013) – op. cit., artigo 1º “Definitions” e artigo 7º “Use” [tradução e sublinhado da autora]. 
163 Antoni González Moreno-NAVARRO – op. cit., p. 67 [tradução da autora]. 
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contradição da sua posição, indicando que “o uso do monumento não tem de consistir necessariamente 

na sua «utilização funcional»”164. Admite, portanto, a hipótese de nem sempre existir um uso compatível, 

relegando para o valor (ou conjunto de valores) do monumento, a tarefa de justificar o esforço coletivo de 

restaurá-lo e conservá-lo. – [Esta ideia aplicar-se-á em situações de crise económica? E quando este 

conjunto de valores não é reconhecido ou é simplesmente ignorado? Deixaremos aumentar o estado de 

degradação e arriscar-nos-emos à destruição de um edifício de valor patrimonial, portador de memória 

coletiva, simplesmente para não arriscar a incompatibilidade? Por outro lado, nos casos por classificar, 

teremos autoridade para decidir o seu destino? Na opinião de Miguel Soromenho sobre o palácio urbano, 

por exemplo, “é pior não ser ocupado do que ser mal ocupado. O espaço vazio é uma ruína potencial.”165] 

Independentemente da resposta, em definições mais atuais: 

“Uso compatível significa um uso que é coerente com o valor patrimonial e cultural de um lugar e que tem 

pouco ou nenhum impacto adverso na sua autenticidade e integridade.”166 

Apesar da renovação do conceito poder contornar alguns dos obstáculos provocados pela intensificação 

desmedida da reutilização do pós-guerra, presentes em Portugal nas décadas de 80/90, convém estar 

ciente das limitações de simples definições e diretrizes, tendo consciência que não constituem resposta 

única e estanque aos problemas enfrentados pela adaptação funcional de património (também eles em 

constante mutação). A dificuldade presente é facilmente explicada recorrendo à ambiguidade identificada 

por Choay no termo “valorização”. Este, segundo a autora, é passível de se desdobrar entre noções de 

“respeito” e “rentabilidade” 167, correndo-se o risco de se subverterem prioridades no projeto de adaptação. 

Não obstante, não se pode aderir à ideia ingénua de que, no atual quadro de crise económica, a 

intervenção não procure um meio de, pelo menos, se tornar auto-suficiente, i.e., de tentar obter, de alguma 

forma, o retorno do investimento inicial e sustentar financeiramente a futura gestão e manutenção do bem 

patrimonial. É necessário, portanto, encontrar o equilíbrio (tendo em consideração que este retorno não 

tem de ser direto). A estratégia de intervenção deve ser ponderada medindo e contrapondo os riscos da 

desafetação – abandono, degradação, ruína – e os riscos da utilização – sobreposição de interesses 

económicos que levam à sobre-exploração do monumento, resultando em: desgaste, degradação, 

destruição. 

 

2.3. AS NOVAS EXIGÊNCIAS SOCIAIS (CONTEMPORÂNEAS) 

Poder-se-á facilitar a compreensão das exigências sociais atuais por analogia e complexificação das 

necessidades  humanas  individuais, interpretadas de forma sucinta  e  assertiva  pela  famosa  pirâmide de 

                                                 
164 Idem, pp. 67-68. 
165 Miguel SOROMENHO – “Viagem aos palácios abandonados”. Expresso multimédia, Maio 2016. Disponível em: expresso.sapo.pt/mul 
timedia/2016-05-13-Viagem-aos-palacios-abandonados [01-03-2017]. 
166 ICOMOS (1993-2010) apud Helena BARRANHA – op. cit. p. 94 [sublinhado da autora]. 
167 Françoise CHOAY – op. cit., p. 186. 
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Maslow (fig. 21).  

Na análise do esquema são relevantes e evidentes duas constatações. Primeira: não é possível generalizar 

as necessidades humanas a toda a sociedade contemporânea, elas variam consoante o contexto. 

Naturalmente, em países subdesenvolvidos as carências mantêm-se na base da pirâmide, não se atingindo 

os níveis superiores. As necessidades psicológicas e de realização pessoal evidenciam-se, por exemplo, na 

Europa Ocidental. Segunda: desde os primeiros estudos desta natureza que se reconhecem as exigências 

humanas relativas à criatividade e ao desenvolvimento pessoal. São então estas últimas que, nas sociedades 

europeias ocidentais contemporâneas, se manifestam em maior escala. 

Não obstante a veracidade da observação, o panorama atual é, na realidade, paradigmático. 

Presentemente encontra-se em risco a satisfação da necessidade básica de segurança, não apenas nos 

países designados em vias de desenvolvimento, mas a nível mundial. O clima de medo e insegurança 

gerados podem induzir a uma crise de identidade generalizada, cuja incerteza tem conduzido à ameaça 

da liberdade individual e a um crescimento da intolerância e descriminação, numa sociedade caraterizada 

pela diversidade cultural. Urge criar estratégias de coesão social e desenvolver mecanismos de combate à 

ignorância e ao individualismo. 

Neste sentido, confia-se no papel que o acesso à cultura pode ter, tanto na resposta às exigências 

contemporâneas de realização pessoal e de demanda intelectual e criativa, como no seu potencial 

contributo para a reversão da crescente crise social. A fruição e criação cultural – que consistem, antes de 

mais, num direito – para além de constituírem fonte de conhecimento, promovem processos de 

socialização que contribuem para o crescimento psicológico e satisfação individuais. Este resultado, aliado 

à interação que se proporciona entre gerações, culturas, sexos, etnias e religiões, estimula a tolerância, a 

empatia e o sentido de coletividade, satisfazendo a necessidade contemporânea de pertença a uma 

comunidade. A arquitetura, modeladora de espaços e ambientes, é um potencial veículo para estas 

atividades e felizmente não se abandonaram, nestas primeiras décadas do século XXI, as tendências de 

valorização cultural anteriormente despoletadas, nomeadamente nesta área, por meio da intensificação de 

projetos dedicados a temas culturais168. Para além dos benefícios sociais descritos, os equipamentos 

culturais incentivam o desenvolvimento económico e podem, simultaneamente, colmatar carências nas 

redes de serviços básicos locais. 

                                                 
168 Carlos GUIMARÃES – “Arquitectura e espaços de cultura”. Arquitectura Ibérica, nº 34, Abril 2010, p. 8. 

Fig. 21 – Pirâmide ou Hierarquia das 
Necessidades de Maslow. Teoria 
desenvolvida pelo psicólogo Abraham H. 
Maslow (1908-70) que determina as 
condições necessárias para cada ser humano 
atingir a satisfação pessoal, i. e., o topo da 
pirâmide. Esta necessidade surge depois de 
satisfeitas as dos níveis anteriores. 

Fonte: Adaptado e traduzido de simplypsycho 
logy.org 
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2.4. COMPATIBILIDADE DE USOS DE CARÁCTER CULTURAL COM ESTRUTURAS PALACIANAS 

Como já foi introduzido pela noção de uso compatível, é necessário aferir se a afetação de funções de 

natureza cultural compromete a essência do monumento em causa. Antes de se avançar para esta análise, 

são indispensáveis duas observações prévias: 

1 – cada caso é um caso; não obstante esta tentativa de sintetização e validação de uma proposta que 

cumpra os objetivos pré-estabelecidos (ver “Introdução, Tema e Objetivos”), ela não só deve ser mais 

detalhadamente estudada – procedimento que a curta natureza desta dissertação não permite – como 

deve ser reavaliada no âmbito das particularidades de cada situação, mesmo pertencendo estas estruturas 

a uma tipologia e contexto urbano idêntico. 

2 – inadequabilidade do uso original. Muitas são as abordagens teóricas a defender a reafectação do 

edifício a um uso semelhante ao primário169. Contudo, tendo em conta que os palácios urbanos serviam 

inicialmente para habitação (das elites), considera-se inadequada a recuperação desta função: primeiro, 

tendo em conta o panorama atual, por não responder, crê-se, às necessidades emergentes; segundo, por 

se acreditar que contraria dois princípios de extrema importância – o de verdadeira reapropriação do 

património por parte da comunidade (isenta de descriminação) e o de pensar a cidade como uma unidade 

ou “ecossistema”170. 

Posto isto, relacionar património cultural com usos de caráter cultural intui-se como atitude sensata e, 

conceptualmente, parece fazer todo o sentido. No entanto, não é possível a confirmação sem proceder a 

uma avaliação concreta. Para essa averiguação, servem de instrumentos de medida as noções de 

integridade e autenticidade, já introduzidos, coerentemente, na definição de uso compatível (em 2.2.): 

Integridade é a medida da conservação do estado original na sua totalidade, do património construído e seus 

atributos e valores. A análise do estado de integridade requer uma avaliação de até que ponto o bem: 

1 – Inclui todos os componentes necessários para expressar o seu valor. 

2 – Assegura a completa representação das características e processos que transmitem o significado do bem. 

3 – Sofre efeitos adversos de intervenções e/ ou negligência.171 

Ainda sobre integridade: 

O valor do património arquitectónico não se limita à sua aparência; reside também na integridade de todos os 

seus componentes, como produto único da tecnologia construtiva específica do seu tempo. 

Consequentemente, a remoção de estruturas interiores mantendo apenas as fachadas não corresponde a 

critérios de conservação.172 

                                                 
169 A título de exemplo, a Carta de Burra: “quando o uso de um lugar tiver significado cultural deve ser mantido.” ICOMOS-Austrália 
(1979-2013) – op. cit., artigo 7º “Use”. E na própria ideia de Navarro “(…) sempre que seja possível e eticamente conveniente, os 
monumentos devem conservar o seu uso inicial, enquanto este for parte essencial do seu valor documental.” A. G. Moreno-NAVARRO 
– op. cit., pp. 67-68 [traduções da autora]. 
170 Expressão utilizada no contexto de “conjuntos urbanos” in ICOMOS (2011) – Princípios de La Valletta para a Salvaguarda e Gestão 
de Cidades e Conjuntos Urbanos Históricos, “4. Propostas e Estratégias”. 
171 ICOMOS-ISC20C (2011) Documento de Madrid – Critérios para a Conservação do Património Arquitectónico do Século XX, Glossário 
[sublinhado da autora]. Apesar de ser um documento cujo âmbito se reduz ao património do século XX, opta-se por esta definição por 
se concretizar de forma completa e objetiva, mantendo-se a correlação com as ideias das restantes cartas. 
172 ICOMOS (2003) – Princípios para a análise, conservação e restauro estrutural do património arquitectónico. “1. Critérios gerais”. 
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Já autenticidade comporta um significado relativamente mais complexo. A palavra deriva do termo 

“autêntico”, ou seja, aquilo que é verdadeiro e irrefutável. A procura desta verdade constitui a matéria da 

fase de investigação do “projeto de restauro”, devendo consistir num processo metódico e rigoroso em 

qualquer intervenção no património arquitetónico. A autenticidade de um monumento, desde as mais 

antigas doutrinas de restauro que se opunham ao “restauro estilístico” defendido por Viollet-le-Duc (1814-

1879)173, é reconhecida enquanto justaposição das várias transformações ocorridas ao longo do tempo. É 

tal a importância e complexidade inerentes ao conceito que, em 1994, se redige um documento 

especializado, complementar à Carta de Veneza: o Documento de Nara sobre Autenticidade. Este define a 

autenticidade como critério principal na intervenção e propõe que os modelos para a sua discussão se 

baseiem em sistemas de valores e em conhecimentos técnicos e objetivos. A Carta de Cracóvia (2000) 

define-a como: 

(…) conjunto de características fundamentais, historicamente determinadas, do original ao estado actual, como 

resultado das várias transformações que ocorreram ao longo do tempo.174 

E mais recentemente o Documento de Madrid (2011), de forma sintetizadora: 

(…) qualidade de um bem patrimonial de expressar os seus valores culturais, através dos seus atributos 

materiais e dos seus valores intangíveis, de uma forma verdadeira e credível. Depende do tipo de património 

e do seu contexto cultural.175 

Para compreender o impacto que o uso poderá repercutir na autenticidade e integridade do imóvel, é 

necessária uma análise da estrutura a adaptar (já formulada em 1.2.) e da utilização específica em causa. 

Para a segunda, dividem-se em subcategorias os espaços de índole cultural:  

Destes, excluem-se, à partida, os que contemplam programas funcionais demasiado exigentes técnico-

construtivamente – espaços recreativos de artes e espetáculo e programas especializados ao serviço de 

áreas científicas e tecnológicas – e os que exigem uma carga histórica e simbólica para exercício da nova 

função, inexistente na tipologia de edifícios em estudo – espaços de culto e memoriais. Também entre usos 

programaticamente mais flexíveis, é necessário equilibrar fatores que se consideram de risco para a 

                                                 
173 Rever nota 138. 
174 Conferência Internacional sobre Conservação (2000) - op. cit., “Anexo – Definições”. 
175 ICOMOS-ISC20C (2011) – op. cit., “Glossário”. Novamente notável síntese, embora no contexto do património arquitetónico do 
séc. XX. Coaduna-se com as ideias das cartas atuais que abrangem a totalidade do património arquitetónico. 

Fig. 22 – Diagrama dos 
espaços de índole cultural. 
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(“museus em si mesmos”; ex: centros interpretativos)

(ex: óperas, teatros, cinemas, casas da música)

(ex: centros 
jovens, séniors, 
culturais, de 
congressos…)

(ex: igrejas, memoriais)

(ex: bibliotecas, “learning centres”, centros académicos, reitorias… )

ESPAÇOS
CULTURAIS

(diferentes áreas; ex: centros de investigação especializada)
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Já autenticidade comporta um significado relativamente mais complexo. A palavra deriva do termo 

“autêntico”, ou seja, aquilo que é verdadeiro e irrefutável. A procura desta verdade constitui a matéria da 

fase de investigação do “projeto de restauro”, devendo consistir num processo metódico e rigoroso em 

qualquer intervenção no património arquitetónico. A autenticidade de um monumento, desde as mais 

antigas doutrinas de restauro que se opunham ao “restauro estilístico” defendido por Viollet-le-Duc (1814-

1879)173, é reconhecida enquanto justaposição das várias transformações ocorridas ao longo do tempo. É 

tal a importância e complexidade inerentes ao conceito que, em 1994, se redige um documento 

especializado, complementar à Carta de Veneza: o Documento de Nara sobre Autenticidade. Este define a 

autenticidade como critério principal na intervenção e propõe que os modelos para a sua discussão se 

baseiem em sistemas de valores e em conhecimentos técnicos e objetivos. A Carta de Cracóvia (2000) 

define-a como: 

(…) conjunto de características fundamentais, historicamente determinadas, do original ao estado actual, como 

resultado das várias transformações que ocorreram ao longo do tempo.174 

E mais recentemente o Documento de Madrid (2011), de forma sintetizadora: 

(…) qualidade de um bem patrimonial de expressar os seus valores culturais, através dos seus atributos 

materiais e dos seus valores intangíveis, de uma forma verdadeira e credível. Depende do tipo de património 

e do seu contexto cultural.175 

Para compreender o impacto que o uso poderá repercutir na autenticidade e integridade do imóvel, é 

necessária uma análise da estrutura a adaptar (já formulada em 1.2.) e da utilização específica em causa. 

Para a segunda, dividem-se em subcategorias os espaços de índole cultural:  

Destes, excluem-se, à partida, os que contemplam programas funcionais demasiado exigentes técnico-

construtivamente – espaços recreativos de artes e espetáculo e programas especializados ao serviço de 

áreas científicas e tecnológicas – e os que exigem uma carga histórica e simbólica para exercício da nova 

função, inexistente na tipologia de edifícios em estudo – espaços de culto e memoriais. Também entre usos 

programaticamente mais flexíveis, é necessário equilibrar fatores que se consideram de risco para a 

                                                 
173 Rever nota 138. 
174 Conferência Internacional sobre Conservação (2000) - op. cit., “Anexo – Definições”. 
175 ICOMOS-ISC20C (2011) – op. cit., “Glossário”. Novamente notável síntese, embora no contexto do património arquitetónico do 
séc. XX. Coaduna-se com as ideias das cartas atuais que abrangem a totalidade do património arquitetónico. 

Fig. 22 – Diagrama dos 
espaços de índole cultural. 
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integridade e autenticidade do monumento (limitados pela respetiva possibilidade de previsão, 

diferenciada em cada caso). Estes devem ser equilibrados com os que representam aspetos favoráveis para 

a preservação e inteligibilidade dos valores, e devem, no conjunto, ser medidos através da avaliação de 

exemplos concretos, sempre que existam. Entre eles: 

- a polivalência funcional – associada ao todo e a cada espaço interior – dado o potencial de 

reversibilidade e constante utilidade (embora limitada); 

- o potencial de apropriação por parte da população (grupos vs generalidade) 

- o nível de utilidade pública; 

- a quantidade de obra nova necessária; 

- o aumento de cargas, que podem exigir alterações estruturais (pelo risco de deformação e colapso); 

- o nível de afluência, forma de fruição e opções de controlo do fluxo de utilizadores; 

- as exigências de manutenção; 

- o potencial de auto-suficiência e gestão sustentável da intervenção e da futura manutenção do bem. 

Bibliotecas, museus e usos afetos à educação (sejam instituições de ensino ou serviços de apoio) podem 

corresponder aos usos de âmbito cultural com maior potencial de sucesso na adaptação funcional de 

palácios urbanos (para além dos espaços multifuncionais, cujo sucesso depende do tipo de funções que 

pretendam conjugar)176. Da ponderação de prós e contras entre as diferentes soluções, no âmbito da 

presente dissertação, decide-se refletir sobre a afetação a usos de caráter educativo, mais especificamente 

de índole académica. Apesar de, quando comparados a usos museológicos, poderem significar maior 

desgaste do edificado, acredita-se nos benefícios da reafetação de estruturas a atividades quotidianas, em 

especial de bens patrimoniais desvalorizados. Acredita-se que, ao proporcionar uma apropriação genuína 

por parte da comunidade, se possa incentivar a identificação da população com o património local e, por 

via da utilidade pública, promover a preservação dos palácios urbanos. 

Tendo em conta que o sucesso da adaptação depende mais da intervenção em si que do aprofundamento 

de conjeturas sobre a compatibilidade (mais importante como resultado final), é importante identificar e 

resumir antecipadamente alguns princípios orientadores, já superficialmente introduzidos, a complementar 

após interpretação de casos concretos. 

 

2.5. ALGUNS PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

Autenticidade (e Integridade) 

Dada a sua importância, relembra-se o respeito pela autenticidade e a sua procura como objetivo 

fundamental da intervenção. Relativamente à integridade a preservar, reflete-se na alternativa de utilização 

                                                 
176 A título de exemplo de casos concretos: de biblioteca, o Palácio Valada-Azambuja (Biblioteca Camões); de museu, o palácio Alvor 
(Museu Nacional de Arte Antiga); de caso multifuncional com espaços polivalentes o Palácio Pombal (Carpe Diem – Centro de Arte e 
Pesquisa) e o Palácio Sinel Cordes (Pólo criativo, sede da Trienal de Arquitetura); de caso multifuncional com afetação de espaços a 
usos educativos, o Palácio Azurara (Museu e Escola Superior de Artes Decorativas), de uso exclusivamente educativo, potencialmente, 
o palácio Valadares (foi reabilitado e pertence à parques escolar, pelo que deverá manter o uso educativo). 



32 
 

do conceito de identidade (enquanto conjunto de valores que definem o monumento), já que se considera 

ser possível distorcer o significado do primeiro termo. Por outras palavras, numa busca pela “integridade”, 

poder-se-ia confundir o seu significado com o de “íntegro” (no sentido de inteiro) e com o de “preservação 

integral” (no sentido de “totalidade física”). Esta situação poderia resultar numa rejeição de intervenções 

necessárias à funcionalidade, que na verdade não deturpam o significado do bem, ou pior, poderia 

renunciar a recuperação da autenticidade em casos em que foi ameaçada por sobreposições que não 

constituem parte da vitalidade evolutiva do monumento. 

Reversibilidade 

Já anunciada na análise da compatibilidade entre uso e edifício (capítulo 2.3.), antecipa-se na condição de 

critério fundamental para o sucesso das intervenções (não se verificando, normalmente, em absoluto177). 

Esta característica é recomendada em inúmeros documentos oficiais, como em 2003 pela ICOMOS: 

Sempre que possível, as medidas adoptadas devem ser «reversíveis», para que possam eventualmente dar 

lugar a medidas mais adequadas, quando estiverem disponíveis novos conhecimentos. Se as medidas 

adoptadas não forem totalmente reversíveis, deve garantir-se que as intervenções efectuadas não 

comprometem posteriores intervenções.178 

Intervenção Mínima (relativa) 

Em 1979-1999, a Carta de Burra, relativamente ao nível da ação de conservação, aconselhava já “(…) uma 

abordagem cuidadosa no sentido de alterar tanto quanto necessário, mas tão pouco quanto possível” e 

em relação à adaptação funcional “(…) um novo uso de um lugar deve envolver alterações mínimas (…)”.179 

No que diz respeito a este conceito, tem-se notado a persistência desta indicação nas cartas atuais, que o 

relacionam pontualmente com a manutenção dos valores do património180. Não obstante, a única definição 

recente e simultaneamente objetiva da expressão que se conseguiu apurar, restringe-se ao âmbito da 

conservação de lugares históricos do Canadá (2010): 

Intervenção mínima: abordagem que permite atingir objectivos funcionais com a menor intervenção física.181 

Não fugindo à definição apresentada, considera-se então relativa a determinação do “mínimo”, já que, 

como anteriormente discutido, a intervenção implica sempre deliberação de objetivos e organização de 

prioridades. A “intervenção mínima” poder-se-ia confundir, no limite, com a “não-intervenção”. 

Novo vs Antigo 

A expressão da obra nova no monumento antigo não tem correspondido a um tema consensual182. 

Contudo, tendo em conta a sua preponderância em intervenções de adaptação a novos usos, não 

se pode menosprezar, na presente dissertação, a importância do assunto. Nas mais recentes 

                                                 
177 Ideia expressa em ICOMOS-ISC20C (2011) – op. cit., “Glossário”. 
178 ICOMOS (2003) – op. cit., “3. Medidas de reparação e controlo”. 
179 ICOMOS-Austrália (1979-1999) – op. cit., artigo 3º “Cautious approach” e artigo 7º “Use” [tradução da autora]. 
180 Por exemplo, em ICOMOS (1993-2010) apud Helena BARRANHA – op. cit., p. 74. 
181 Canada’s Historic Places (2010) apud Helena BARRANHA – op. cit., p. 74. 
182 Sobre este assunto ver Paulo PEREIRA – op. cit., pp. 11-12 e 19-23. 
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recomendações internacionais sobre conservação e restauro, tem-se assistido a uma procura pela 

atenuação do excesso de diferenciação novo-antigo prescrito pelas predecessoras cartas 183 , 

fazendo-se referência ao tema em 2003 já de forma menos perentória: 

Cada intervenção deve, tanto quanto possível, respeitar o conceito, as técnicas e o valor histórico dos estados 

original e primitivos da estrutura, e deve deixar evidências que possam ser reconhecidas no futuro184. 

Embora transmita uma tendência, apesar de tudo, menos estigmatizante, não só se denota uma 

desadequação à especificidade de cada intervenção, incorrendo-se numa generalização redutora, como a 

natureza destas “evidências” ao longo dos vários documentos internacionais raramente se explicita. Dito 

de outra forma, escasseiam linhas orientadoras para a obra nova. Quando existem, ou são ainda passíveis 

de interpretações excessivamente minimalistas (sobretudo no que diz respeito à reconstrução) ou podem 

arriscar, em oposição, a extrapolação maximalista da ideia das “evidências”, a favor de “restauros criativos”. 

Procurando algum tipo de orientação concreta, encontrou-se, mais uma vez, na doutrina (ou antes “anti-

doutrina”) de Antoni Navarro, algumas considerações interessantes, vinculadas e justificadas pela 

necessidade de inteligibilidade dos valores que definem o próprio monumento (rever nota 153). Esta pode 

significar ações de conservação, reforço ou até recuperação de valores (o mesmo que dizer autenticidade), 

que devem basear-se sempre em método e rigor científico. Assim, a adição de obra nova “pode fazer-se 

mediante a recuperação fiel de perdas de traços originais baseada em dados comprovados na análise 

prévia [185]”, ou, em alternativa, através da “recuperação analógica”. Por sua vez, “esta pode fazer-se 

mediante a «reintegração da imagem» [– materiais reconhecíveis –] (…) ou «adaptando ao espírito de 

hoje o estilo… criando novas formas (…)»”. De facto, na “recuperação analógica” (e apenas neste caso), 

Navarro reitera o favorecimento de uma linguagem contemporânea que, segundo o autor, “expresse com 

clareza a sua diacronia em relação à construção pré-existente”, definindo “contemporânea” como 

linguagem arquitetónica que “não oferece dúvidas sobre a cronologia da construção; não pretende falsear 

a datação histórica do edifício”.186 Em indicações mais precisas sobre a natureza dessa linguagem, refere 

que “(…) esse ato de contemporaneidade deve, portanto, procurar ser criativo, como exige sempre o 

exercício da arquitetura ou de qualquer arte.” A legitimação desta criatividade, não obstante, “não pode 

ocorrer só por aspetos disciplinares e percetivos (…) [a criatividade] deve ser validada por um contexto 

metodológico rigoroso, que se coadune com os objetivos da totalidade da intervenção.” A ação não deve 

ser gratuita, deve responder a uma necessidade, bem como adequar-se às circunstâncias da envolvente, o 

que inclui, por exemplo, a “sensibilidade da coletividade a que se vincula”.187  

                                                 
183 Desde a Carta de Veneza (1964) à Carta de Cracóvia (2000) que se testemunha uma defesa acérrima do uso de elementos que se 
distingam claramente dos originais, nos diferentes tipos de ação que introduzem obra nova. 
184 ICOMOS (2003) – op. cit., “3. Medidas de reparação e controlo”. 
185 O autor evidencia que nas reconstruções maiores, têm especial caráter decisivo o rigor científico, a qualidade arquitetónica do 
projeto, o consenso social no que diz respeito à validade da ação e a existência de informação suficiente para proceder à reconstrução. 
Esta informação, sendo necessária, não é condição suficiente para justificar a ação. Existe valor na condição que o património possuía 
quando “chegou até nós”, mesmo que corresponda a um estado de ruína. A. G. Moreno-NAVARRO – op. cit., pp. 68-69. 
186 Idem, p. 73. 
187 Idem, p. 74. 
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3. O EXEMPLO ITALIANO – ADAPTAÇÃO DE PALÁCIOS URBANOS A USOS CULTURAIS ACADÉMICOS 

Com o objetivo de determinar a viabilidade prática da solução proposta e complementar a identificação 

de linhas orientadores para as intervenções de adaptação funcional, analisam-se alguns casos concretos. 

Selecionam-se casos do norte de Itália, dado o pioneirismo e o importante contributo teórico-prático 

italiano na área da conservação e do restauro e dada a abundância de exemplares da tipologia em estudo 

adaptados a novas funções. De entre as várias hipóteses foram escolhidos casos que atualmente servem 

funções académicas, cuja adaptação funcional, de acordo com avaliação preliminar, tenha potencial de ser 

investigada enquanto intervenção de sucesso. 

 

3.1. O CASO DE VENEZA – ESTUDO DE UM EXEMPLAR: CA’ FOSCARI 

A cidade de Veneza, na qualidade de património mundial188, é constituída por uma enorme quantidade de 

edifícios de valor histórico e arquitetónico, alguns reconhecidos isoladamente como património nacional. 

Parte substancial dessa herança construída é composta por palácios, elementos fundamentais para a 

valorização do tecido urbano. A solução de reabilitação encontrada na generalidade dos casos é, 

precisamente, a adaptação funcional (maioritariamente dividida entre usos de âmbito cultural e hoteleiro), 

mantendo-se os edifícios como “organismos vivos”, parte integrante da vida na cidade. Entre as várias 

hipóteses de reutilização existentes, evidencia-se uma solução integrada, que permitiu a reabilitação 

conjunta de diversos exemplares: a adaptação funcional de vários palácios a infraestruturas ligadas à 

Università degli Studi di Venezia. Curiosamente, Choay enumera este exemplo entre os poucos cujo balanço 

da prática de reutilização se revela positivo: “Ao instalar-se num extraordinário conjunto de palácios 

desafectados, a universidade de Veneza soube simultaneamente respeitar a qualidade dos seus espaços e 

dar-lhes vida, para grande deleite dos seus estudantes.”189 

Para estudo mais detalhado, selecionou-se um dos edifícios desta rede. O palácio Foscari ou, na gíria local, 

Ca’ Foscari190. De entre todos, foi escolhido por: constituir o edifício mais icónico, sede da universidade 

desde a sua fundação em 1868 (na altura Regia Scuola Superiore di Commercio); ter sido alvo de 

intervenções parciais de adaptação da autoria de Carlo Scarpa (1906-1978), figura flagrante, através da sua 

prática pioneira, no campo da conservação e do restauro191 ; pela última intervenção (2004-2006) ter 

vencido, em 2007, o prémio Torta “para o restauro arquitetónico de Veneza” e ter conduzido, em 2013, à 

atribuição do certificado LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ao edifício, conferido pelo 

U.S. Green Building Council, que o consagrou “mais antigo edifício com certificação LEED a nível mundial”. 

                                                 
188 Em 1987, Veneza e a respetiva laguna integraram a lista de património mundial estabelecida pela UNESCO. 
189 Françoise CHOAY – op. cit., p. 193. 
190 Ca’: antiga abreviatura de casa. Atualmente é utilizado na denominação de alguns palácios, sobretudo em Veneza. «Ca’» in Instituto 
da Enciclopédia Italiana – “Vocabulario on line” da Treccani. Disponível em: treccani.it/vocabolario/ca/ [06-03-2017]. 
191 A par de doutrinas individuais (Camillo Boito e fundadores do Restauro Crítico), a prática de Carlo Scarpa foi preponderante, por 
exemplo, para a redação da Carta de Veneza (1964). As intervenções em questão são anteriores a este documento (1935-37 e 1956-
57). 
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3.1.1. O PALÁCIO 

Ca’ Foscari localiza-se no sestiere de Dorsoduro192 e é marginal ao Canal Grande num dos seus pontos de 

inflexão. Foi erigido em 1452 por ordem do importante doge Francesco Foscari (1373-1457) e atualmente 

faz parte do complexo universitário cafoscarino de San Barnaba, enquanto sede da Università degli Studi 

di Venezia (também conhecida, dada a importância do palácio, como Università Ca’ Foscari). 

 

ORIGEM 

Antes de Ca’ Foscari, existia no local um outro edifício, conhecido por “Casa das Duas Torres”, datado, de 

acordo com Wladimiro Dorigo, do segundo quartel do séc. XIII193 . Este pertenceu a personagens de 

relevância política e militar para a República de Veneza, conferindo, desde logo, valor simbólico ao lugar. 

Depois de consecutivas e atribuladas alterações de proprietário, o edifício acabou por ser leiloado em 1452 

pelo Estado e [convenientemente] comprado pelo doge 194 , que mandou construir um novo palácio 

aproveitando parte da antiga casa195. Foram, porém, as inovadoras caraterísticas arquitetónicas (idealizadas 

pelo próprio doge)196 que determinaram a relevância que o palácio adquiriu como ícone urbano e exemplo 

notável do “tardo-gótico veneziano” 197. Graças à conceção cenográfica do palácio, baseada no propósito 

de “ver e ser visto”, bem como ao estatuto que acabou por alcançar, tornou-se, à parte de residência dogal, 

local predileto para receber e hospedar convidados ilustres da República de Veneza198. 

 

TRANSFORMAÇÕES 

Após mais de três séculos de permanência dos Foscari no palácio199, iniciou-se uma fase de degradação 

crescente do edifício, relacionada com uma série de usos inadequados, consequência do declínio da 

República de Veneza e do domínio austríaco sobre a cidade (1797-1866)200. Só em 1866, com a anexação 

                                                 
192 Veneza encontra-se dividida em seis porções denominadas, em vez de bairros, por “Sestieri”. 
193 Para maior detalhe sobre a datação consultar Wladimiro DORIGO – “A Ca’ Foscari, fra il primo millenio e il XV secolo” in AA.VV. – 
Ca' Foscari: storia e restauro del palazzo dell'Università di Venezia. Veneza: Marsilio, 2005, p. 11. 
194 Sobre este assunto ver Antonio FOSCARI – “Prima di Ca’ Foscari – La «casa delle due torri» e il doge” in AA.VV. – op. cit., pp. 22-37. 
195 Pelo menos as fundações e algumas paredes. Sobre este assunto ver AA.VV. – op. cit., pp. 10, 13 e 53-56. 
196 Para maior detalhe consultar Mario PIANA – “Tecniche e tipologie di un cantiere veneziano alla metà del Quattrocento” e Antonio 
Foscari – “Il doge e la construzione della sua «casa granda»” in AA.VV. – op. cit., pp. 50-51 e 64-66. 
197 Ennio Concina apelida o palácio de “notável pelo rigor compositivo da sua configuração e pela transparente vontade de impor-se 
como perentória síntese de aspirações e tendências, revelando-se modelo codificador da última arquitetura civil gótica em Veneza”. 
Ennio CONCINA – “Fracesco Foscari e l’atunno del Medioevo a Venezia” in AA.VV. – op. cit., p. 45 [tradução da autora]. 
198 Sobre este assunto ver Fabiola SARTORI – “Signori e sovrani a Ca’ Foscari” in AA.VV. – op. cit., pp. 68-71. 
199 O intervalo entre 1704 e 1790 corresponde ao tempo de permanência do último Foscari a viver de forma estável no edifício. Fabiola 
SARTORI – “Destinazioni d’usos del palazzo nel tempo dopo la caduta della Repubblica”, in AA.VV. – op. cit., p. 78. 
200 Numa primeira fase serviu de pensão, armazém e habitação para famílias pobres, e posteriormente, já depois de 1845, data em 
que foi adquirido pelo Comune, serviu o comando da 3ª da Guardia Civica, voltou a servir de abrigo a famílias desalojadas e, após ter 
sido parcialmente atingido por bombas em 1849, foi transformado em caserna militar. Fabiola SARTORI – op. cit., pp. 78-81. 

Fig. 23 – À esquerda: vista aérea 
de Veneza. Destaque a amarelo do 
Sestiere de Dorsoduro e complexo 
cafoscarino. A castanho, restantes 
palácios da rede universitária. 
Fonte (img. base): maps.google.pt.

À direita: fachada de Ca’ Foscari,
vista do Canal Grande. 
Fonte: graduateguide.co.uk  
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de Veneza ao reino de Itália, foi definido um uso condigno: o edifício iria servir a nova “Escola Superior de 

Comércio”, que reclamava as origens mercantes venezianas, competindo e integrando-se económica e 

culturalmente tanto com as restantes cidades italianas como com o resto da Europa201. A escola foi 

inaugurada em 1868, quando ainda decorriam no palácio os trabalhos de reabilitação (1866-69), que foram 

restringidos ao mínimo essencial. Eles basearam-se maioritariamente em ações de âmbito conservativo e 

tinham como premissas relacionar a escola com o território e devolver a magnificência ao palácio, por 

via da renovação do seu significado.  

Reformas no ensino superior italiano (1923-35) e uma série de súbitos problemas estruturais (1933) 

determinaram a necessidade de uma reabilitação global e de uma requalificação funcional do edifício. Foi 

no contexto dessa intervenção que Carlo Scarpa foi pela primeira vez encarregue de melhorar e racionalizar 

o uso dos espaços, bem como transformar algumas áreas interiores específicas. Em 1956-57, no seguimento 

da aquisição de alguns edifícios por parte da escola, espalhados pela cidade, foi contratado novamente, 

desta vez para readaptar uma das salas em que tinha intervindo anos antes. As intervenções de Scarpa 

acabaram por ganhar tal importância, nomeadamente como símbolo da arquitetura italiana do século XX, 

que, atualmente, fazem parte da autenticidade do palácio, valorizado pela justaposição de transformações. 

Em 1994 o conjunto edificado sofreu nova instabilidade estrutural que originou um vasto e relevante 

projeto de restauro (2004-2006). Para além dos trabalhos de restauro gerais e específicos, nos quais se 

incluem os estruturais, as premissas da intervenção incluíram a adequação do palácio às exigências 

contemporâneas (conforto ambiental e normas de segurança) e o estabelecimento de novas ligações entre 

os edifícios do complexo cafoscarino, reorganizando a distribuição dos espaços e o sistema de circulação. 

No decorrer da adaptação propiciaram-se ainda escavações arqueológicas pontuais, de frutos positivos 

para a avaliação do impacto das ações na autenticidade do palácio. Em 2007 o projeto venceu o referido 

prémio Torta e em 2013 o edifício recebeu a certificação LEED, tornando-se então no mais antigo edifício 

com tal certificado, a nível mundial. 

 

Apesar de o palácio ter começado a funcionar como instituição de 

ensino em 1868, só serão detalhadas na presente dissertação as 

intervenções subsequentes, dada a já referida natureza ideológica e 

quase exclusivamente conservativa da primeira adaptação. Na análise 

da mais recente reabilitação (2004-2006), o palácio será estudado como 

parte integrante do conjunto edificado que compõe o complexo 

universitário cafoscarino, de renovado valor enquanto agregado 

urbano. É constituído, para além de Ca’ Foscari, pelo palácio Squellini, 

pela “Ala Nova” e pela Ca’ Giustinian dei Vescovi (adquiridos ou 

concessionados pela universidade respetivamente em 1942, 1960 e 1968). 

                                                 
201 Giannantonio PALADINI – “L’università di Ca’ Foscari – Breve profilo di un intenso percorso” in AA.VV. – op. cit., pp. 83-84. 

Fig. 24 – Esquema do complexo cafoscarino 
de San Barnaba. 

Ca'  Giustinian
dei Vescovi

Ca' Foscari

Palácio
Squellini

Rio Ca' Foscari

Ala Nova

Ru
a F

os
ca

ri

Ca
na

l G
ra

nd
e

Rua Beata Eufemia Giustinian



37 
 

3.1.2. 1ª INTERVENÇÃO DE SCARPA – 1935-37 

Em 1935 foi atribuído a Carlo Scarpa a função de transformar alguns espaços específicos da escola. 

SALA MAGNA 

Carlo Scarpa deveria transformar a antiga sala de merceologia202  (anterior salão do 

segundo andar nobre) em sala magna. Para tal idealizou elementos pontuais que se 

poderão conjugar em três soluções distintas. 

1 – O envidraçado que encerra a polifora203 

A conceção deste elemento, baseou-se numa estratégia de diálogo novo-antigo por 

confronto/oposição. I.e., Scarpa destacou deliberadamente a sua intervenção do edificado histórico por 

via do confronto entre materiais, estruturas e sistemas. Assim, nos antípodas de qualquer tentativa 

neogótica, concebeu uma grande estrutura envidraçada, separada fisicamente e conceptualmente da 

ottafora ogival de inestimável valor histórico e arquitetónico, não deixando margem para dificuldades na 

leitura da cronologia do conjunto edificado. A caixilharia, para além de separar uma parte superior fixa de 

uma parte inferior de janelas de correr, compõe uma matriz reticulada de preponderância horizontal, cuja 

métrica pontua e equilibra o ritmo vertical da arcada, sem sobrepor, contudo, as linhas do sistema aos 

elementos arquitetónicos pré-existentes. O harmonioso conjunto caixilharia, polifora e balaustrada da 

varanda, enquadra de forma elegantemente renovada a vista do Canal Grande, para deleite dos 

utilizadores do palácio. O desenho moderno valoriza a arquitetura antiga e a harmonia conseguida 

determina a plena integração da intervenção na monumentalidade do edificado histórico. 

2 – O conjunto plano vertical de mármore, pedestais e plataforma 

O objetivo do conjunto seria enquadrar e destacar o orador, conseguido 

através de um plano de fundo – um pano de mármore com inscrição em latim, 

complementado por dois pedestais, posicionados nos seus extremos laterais, 

para suporte dos bustos de Mussolini e Vittorio Emanuele – e através de uma 

                                                 
202 “Parte da ciência comercial que se ocupa principalmente da compra e venda”. “Merceologia” in Dicionário infopédia da Língua 
Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2017. Disponível em: infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/merceologia [07-03-2017]. 
203 Tipo de janela subdividida por subtis colunas, pilastras ou mainéis que suportam uma arcada. Tipicamente utilizada na arquitetura 
gótica, nomeadamente nos palácios venezianos em correspondência com o salão ou salões principais. É frequente os arcos serem 
quebrados e no espaço intersticial existir ornamentação, sendo comum nos referidos palácios, o recurso a quadrifólios ou 
quadrilóbulos. Podem ainda adotar nomes específicos consoante o número de divisões, no caso raro de Ca’ Foscari “ottafora” (oito). 
Disponível em: dizio.org/it/polifora [09-03-2017]. 

Fig. 25 – Planta de 
localização da Sala 
Magna no piso 4. 

Fig. 26 – Planta da Sala Magna com 
elementos da intervenção numerados. 

Fig. 27 – Vista do interior, a partir da tribuna 
(foto de época). Fonte: Fondo Storico Ca’ Foscari.

Fig. 28 – Envidraçado e polifora. Vista do 
interior da sala (foto recente). Fonte: arte.it. 

Fig. 29 – Plano de mármore, 
pedestais e plataforma (foto 2006).

Fonte: Archivio Sacaim. 
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plataforma em madeira, para o manter elevado em relação à plateia. Tal como 

o plano de fundo, os pedestais eram em mármore, tendo sido recortados e 

polidos como peças independentes da sua utilização original. Esta 

polivalência é comprovada pela função escultórica que assumem atualmente, 

depois de no final da Segunda Guerra terem desaparecido os bustos que os 

encimavam. A plataforma é uma composição de pequenos blocos de madeira, 

propositadamente espaçados para que o material possa dilatar de acordo 

com as variações do teor de humidade do ar (fig. 30). Esta solução demonstra 

o domínio técnico do arquiteto e uma preocupação com a especificidade 

climática do contexto em que projeta. 

3 – A tribuna para os estudantes (fig. 31) 

Toda construída em madeira, era acessível através do mezanino superior 

(inacessível a partir da sala). Aproveitava habilmente o elevado pé-direito do 

espaço e compatibilizava-se funcionalmente com o alinhamento 

longitudinal do duplo acesso à sala. 

 

ESCRITÓRIO DO REITOR 

No primeiro andar nobre do palácio (piso 2), o escritório foi projetado pelo 

mesmo arquiteto (fig. 32). Neste espaço, o ambiente foi pensado como um 

todo, tendo sido desenhado, inclusive, o mobiliário, numa linguagem 

claramente moderna. As paredes foram forradas a meia altura com painéis de 

madeira, divididos, por sua vez, por uma faixa horizontal metálica. O objetivo 

seria, de forma não invasiva, proporcionar uma escala humana a um espaço 

à partida desproporcionado para a nova função. 

 

ÁTRIO DO PISO TÉRREO 

O átrio principal de Ca’ Foscari, localizado no piso térreo, é atribuído ao 

mesmo arquiteto204 (fig. 33). Supõe-se a autoria com base em semelhanças 

entre o espaço e outras obras de Scarpa e entre o envidraçado da entrada do 

palácio e o da polifora do segundo andar nobre. Neste espaço foi recuperada 

a ligação visual entre o “portal de água” e o “portal de terra”, acessíveis, 

respetivamente, a partir do Canal Grande e do pátio que comunica com a rua 

Foscari. Também no átrio, alguns dos elementos da escadaria oitocentista e, 

possivelmente, da luminária (que se repete noutros pisos) correspondem a 

peças autorais: a guarda de ferro forjado, encimada por um corrimão em 

                                                 
204  Existe a possibilidade do salão do primeiro andar nobre ser também da sua autoria. A 
fundamentação é, no entanto, menos sólida. 

Fig. 30 – Espaçamento entre 
blocos de madeira da plataforma. 

Fonte: tripadvisor.co.uk 

Fig. 31 – Tribuna para os estudantes 

Fonte: Fondo Storico Ca’ Foscari. 

Fig. 32 – Escritório do reitor. 

Fonte: Fondo Storico Ca’ Foscari. 

Fig. 33 – Átrio piso 1 (foto recente).

Fontes: unive.it e Archivio Sacaim. 

Fig. 34 – Detalhe do corrimão com 
peça de remate (foto 2016). 

Fig. 35 – Candeeiro de parede. 

Fonte: flickr.com/photos/trevorpatt 
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madeira maciça, com peças de remate em “latão naval” – inspirado na tradição náutica veneziana – (fig. 

34) e os candeeiros de parede em vidro opaco e ferro – de desenho e materiais modernos – (fig. 35). 

 

3.1.3. 2ª INTERVENÇÃO DE SCARPA – 1956-57 

No seguimento das operações de transladação de funções para novos edifícios adquiridos pela escola, 

para além de se ter desmantelado o escritório do reitor, Carlo Scarpa foi convidado a transformar a icónica 

Sala Magna em sala de aulas. 

“Boiserie” 

Esta adaptação resume-se à construção de uma antecâmara no interior da sala, substituindo-se a anterior 

tribuna e reutilizando-se, para tal, parte dos materiais que a compunham. Independentemente da 

avaliação da solução posta em prática, esta possibilidade é prova da reversibilidade daquela anterior. O 

novo elemento, conhecido como “boiserie de Scarpa” – provavelmente por associação ao significado do 

termo francês enquanto elaborado trabalho de carpintaria –, consiste numa estrutura autónoma de 

madeira e vidro, que pretende criar um espaço de transição entre o vestíbulo exterior à sala e o seu interior, 

possibilitando ainda circular de forma discreta entre os compartimentos laterais confinantes. Trata-se de 

“uma arquitetura dentro de uma arquitetura”, uma caixa de materiais e proporções confortáveis dentro 

do alto espaço gótico, que conferia (e confere) privacidade às atividades que ali se desenvolviam. 

O desenho exterior da “caixa” segue a mesma linha geométrica dos 

envidraçados, criando-se, através de intencionais jogos de luz e reflexos, um 

ambiente global de extraordinária elegância. Já no seu interior (fig 39), cada 

detalhe é projetado e desenvolvido pelo arquiteto e meticulosamente 

construído por um grupo de artesãos venezianos da sua confiança, tendo 

resultado numa riqueza de pormenores construtivos, mecanismos singulares 

e soluções inventivas de extrema qualidade artesanal. Com estes detalhes 

Scarpa pretenderia não só continuar o diálogo entre novo e antigo 

estabelecido na 1ª intervenção (desta vez de índole metafórica), como voltar 

a aludir às tradições culturais venezianas: 

- a forma “Y” das expressivas colunas em madeira maciça permite estabelecer 

uma associação à imagem da ottafora gótica (fig 40); 

Fig. 36 – Planta da Sala Maria Baratto,
antiga Sala Magna. 4 – “Boiserie”. 

Fig. 37 – Corte transversal AA’ da Sala 
Mario Baratto. 

Fig. 38 – “Boiserie” de Scarpa, (foto de 2011). 

Fonte: flickr.com/photos/leonl [foto editada].  

Fig. 39 – Interior da Boiserie (2014).

Fonte: Michelangeli, maps.google.pt 

Fig. 40 – Detalhe Boiserie – colunas

Fonte: it.wikipedia.org 
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- os painéis rotativos, desenhados para aumentar a privacidade da sala, 

permitem o vislumbre dos arcos e quadrifólios da polifora, em confronto com 

o reticulado da caixilharia do envidraçado, através de uma moldura com 

semelhante forma “Y” (fig 41); 

- as saliências do teto da antecâmara criam uma metáfora com a ondulação 

da Laguna Veneta (fig 42); 

- a utilização de painéis de madeira perfurados (teto – fig.  42 e portas – fig. 

39) recordam o carabottino205, elemento comum na construção naval. 

E ainda, a luz refratada pelas superfícies de vidro em conjugação com as 

diferentes inclinações das superfícies, realça os veios e variações de cor da 

madeira, conferindo elegância e “movimento” à estrutura estática. 

 

3.1.4. REABILITAÇÃO 2004-2006 

Tendo em conta os pressupostos da intervenção mencionados na descrição histórica (ver 3.1.1., “O palácio 

– Transformação”), para além da análise se dirigir ao conjunto de edifícios do complexo, decide-se dividi-

la em redistribuição funcional, reorganização da circulação e adaptações técnicas, excluindo-se, não por 

motivos de importância, mas de limitações impostas à dissertação, o extenso e minucioso trabalho de 

restauro, as escavações arqueológicas conduzidas e os aspetos técnicos inerentes ao inteiro projeto. 

 

REDISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL 

Em 1968 a Scuola di Commercio transformou-se em Università degli Studi di Venezia, readaptando-se o 

palácio a sede da rede universitária, dispersa pelo território. Assim sendo, o edifício passou a acumular 

funções institucionais, administrativas, e, numa estratégia de integração de Ca’ Foscari (universidade e 

palácio) na cidade, espaços para atividades didáticas, de investigação e serviços abertos à comunidade206. 

                                                 
205 Grelha de madeira, muito utilizada na construção naval. Serve para cobrir o pavimento permitindo a recolha de água ou para 
encerrar locais com necessidades de arejamento. “Carabottino” in Instituto da Enciclopédia Italiana – “Vocabulario on line” da 
Treccani. Disponível em: treccani.it/vocabolario/carabottino/ [08-03-2017]. 
206 Acrescentam-se como estratégias de integração, a constante promoção de eventos, visitas guiadas, divulgação e partilha de 
informação sobre Ca’ Foscari e sobre as intervenções de que foi alvo e o aluguer de espaços do palácio. 

Piso 1 Piso 2 Piso 3 

Fig. 42 – Detalhe da Boiserie – teto

Fonte: flickr.com/photos/dteil. 

Fig. 41 – Detalhe da Boiserie –
painéis rotativos fechados. 

Piso 1 Piso 2 Piso 3
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Segundo Giovanni Caprioglio, a máxima utilização das superfícies disponíveis, a clarificação da 

sequência funcional dos espaços e a flexibilidade funcional foram as premissas principais para a 

organização escolhida207, pressupondo-se, tendo em conta a última, que a lógica de otimização dos 

espaços visaria não comprometer a satisfação de exigências futuras (rever “reversibilidade” em 2.5.). A 

partir da análise da redistribuição funcional, de acordo com as premissas do projeto, desenvolveu-se uma 

interpretação da lógica distributiva. Esta evidenciou, em primeiro lugar, uma intensão de revitalização de 

espaços. As áreas destinadas a atividades comuns à vida académica e urbana, divididas entre serviços, 

didática, restauração e zonas polivalentes, parecem estar organizadas segundo uma lógica de 

permeabilidade/acessibilidade. Por outras palavras, distribuem-se pelo piso térreo (sobretudo as afetas 

a usos de caráter “dinâmico”), funcionam em locais onde desembocam elementos principais do sistema de 

circulação vertical ou, pontualmente, noutros espaços dos andares principais (nos casos afetos a funções 

que, apesar de (semi)públicas, exigem maior privacidade). A seleção dos espaços dos andares principais, 

não parece, contudo, aleatória: parece basear-se num critério de importância, dando primazia aos que se 

consideram privilegiados (seja pela vista, características especiais e/ou valor histórico-artístico). 
 

Nota-se ainda uma vontade de ressuscitar os espaços exteriores, na 

condição de intermediários entre o espaço público e o espaço “privado” da 

universidade. A localização da cafetaria promove a utilização do pátio de Ca’ 

Foscari como esplanada e a distribuição dos espaços polivalentes nas áreas 

perimetrais do pátio de Ca’ Giustinian dei Vescovi, permite a sua 

reinterpretação como foyer/open space. Por outro lado, a global lógica de 

“zonamento” (i.e., concentração de funções tipologicamente semelhantes) 

permite a rentabilização da utilização espacial, cumprindo-se outro dos 

objetivos propostos. Também para a satisfação desta premissa, concorre a 

                                                 
207 Giovanni CAPRIOGLIO – “Le funzioni e le destinazioni d’uso” in AA.VV. – op. cit., pp. 108 e 125. 

Piso 4 Piso 5 Piso 6 

Fig. 43 – Plantas esquemáticas da organização 
funcional atual exceto sótãos (nos quais 
funcionam apenas serviços técnicos). 

Fonte: adaptado de AA.VV. – op. cit.. 

Fig. 44 – Pátio de Ca’ Foscari. 

Fonte: google.pt/maps/ 

Fig. 45 – Pátio de Ca’ Giustinian 

Fonte: twitter.com/CaFoscariTour 
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criação do sótão (que implicou a reabilitação da cobertura e algumas alterações estruturais que não 

puseram, no entanto, em causa a identidade do palácio) 208  e a utilização dos mezaninos como 

complemento às zonas de apoio, áreas técnicas ou instalações sanitárias. 

 

REORGANIZAÇÃO DA CIRCULAÇÃO 

Caprioglio esclarece que a intenção da reorganização da circulação seria restituir a unidade ao complexo 

cafoscarino e resolver as incongruências dos percursos pré-existentes. Para tal, ter-se-á idealizado uma 

nova estratégia de distribuição que superasse as barreiras arquitetónicas e de segurança e que 

possibilitasse um percurso para pessoas com mobilidade reduzida, tendo-se procurado salvaguardar o 

máximo possível da estrutura distributiva original209.  A partir da análise do sistema de circulação é possível 

identificar um núcleo fundamental distribuidor (constituído pelos elementos A, C, D, E, F). Este desenvolve-

se na zona central do complexo, em torno de dois logradouros de que se tira partido para iluminar todo o 

circuito. Deste núcleo, promotor da ligação entre Ca’ Foscari e Ca’ Giustinian, partem ramos que o unem 

aos elementos de circulação vertical periféricos, garantindo fluidez e circulação contínua em cada piso, 

entre todos os edifícios do complexo (no piso térreo é garantida através dos pátios). 

Sobre intervenções específicas em elementos precisos, merece destaque a da escadaria principal (ilustrada 

no corte da fig. 46), nomeadamente pela estratégia de diálogo novo-antigo (percetível na mesma imagem): 

na sua execução procedeu-se à manutenção dos quatro primeiros lanços de escada (conservando-se a 

versão existente, datada dos séculos XIX-XX); os lanços que faziam a ligação entre o piso 3 e o 4, de forma 

a corrigir a pendente excessiva, foram desmantelados e recompostos utilizando os mesmos degraus; 

foram projetados os novos lanços de ligação ao sótão que, mantendo-se a lógica de estruturação da 

escada, gozam de uma expressividade contemporânea, conferida pela construção arqueada em betão-

armado (que resolve simultaneamente questões estruturais); e para dignificar o inteiro conjunto, foi 

projetada uma claraboia que lhe confere iluminação zenital. No piso térreo, perseguindo-se os objetivos 

de permeabilidade e acessibilidade, ao eliminar desníveis ocasionais e remover pavimentos sem 

                                                 
208 Reabilitou-se a cobertura mantendo a geometria e alterando a estrutura de madeira para uma em aço. Ainda assim, recuperaram-
se antigas traves de madeira das asnas que se fixaram à nova estrutura metálica (acrescentando algumas em falta). Retiraram-se pilares 
obsoletos por impedirem a circulação e fluidez do espaço e apenas se utilizaram materiais novos na estrutura (escondida), nos 
revestimentos e elementos à vista foram recuperados os velhos materiais. Marzio MAZETTO “Il cantiere” in AA.VV. – op. cit., p. 218. 
209 Giovanni CAPRIOGLIO – op. cit., pp. 108-110, 116 e 125. 
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Fig. 46 – Planta e corte esquemáticos do 
sistema de circulação.  

Fonte (corte): AA.VV., op. cit.. 
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significado para a autenticidade e identidade do conjunto, estabeleceu-se uma cota final única. Na opinião 

de Giovanni Caprioglio, tais remodelações não deturpam a leitura do edifício, só são percetíveis 

funcionalmente210. 

 

ADAPTAÇÕES TÉCNICAS 

Para adequar o conjunto palaciano às novas exigências contemporâneas de conforto e segurança, 

cumprindo-se os atuais parâmetros de bem-estar, é necessário dotá-lo de uma rede de infraestruturas 

eficiente. Este é sempre um tema delicado para qualquer intervenção de adaptação em património 

arquitetónico, quer pelo impacto físico e visual das instalações necessárias, quer pelo funcionamento dos 

equipamentos, que provoca alterações térmicas, humidade, ruído, vibrações, havendo o risco de 

inundação, incêndio e até explosão. Tendo em conta a certificação LEED já mencionada, presume-se que 

o resultado do conjunto de opções tomadas nesta intervenção tenha sido positivo, selecionando-se apenas 

quatro soluções específicas, que se crê terem contribuído para a eficiência do sistema, ao mesmo tempo 

que procuraram salvaguardar o edificado histórico: 

Central técnica enterrada 

A solução geral posta em prática no complexo cafoscarino, que resolve grande parte dos problemas que 

se colocam, foi a construção de um contentor enterrado no pátio principal de Ca’ Foscari, a funcionar como 

“central técnica” ao serviço do sistema de redes e instalações. Ainda que comporte custos elevados, é uma 

opção que permite minimizar o impacto visual das grandes máquinas e condutas que alimentam a rede 

que, de forma não invasiva, chega às diversas divisões do complexo edificado. Em opções desta natureza 

é importante uma correta avaliação da distribuição de cargas e estado de tensão do terreno, um cuidado 

com a interferência nas fundações vizinhas e uma preparação para eventuais imprevistos relacionados com 

descobertas arqueológicas. 

Rede de distribuição montante 

O sistema de redes (exceto água e esgotos) foi concentrado em três colunas montantes que servem Ca’ 

Foscari211, reduzindo-se assim as necessidades de abertura de roços. A rede parte da central enterrada e 

no piso térreo divide-se em três estações de relançamento. A partir delas desenvolve-se a distribuição no 

sentido vertical, por meio de courettes em cada um dos restantes pisos, tendo-se apoiado as 

condutas/cablagem nas paredes através de espaçadores metálicos posicionados de forma pontual, 

minimizando-se, desta forma, o risco de destruição por contacto. De acordo com Flavio Zuanier, este 

método acrescenta vantagens de acessibilidade à rede (garantida em todos os pisos), de possibilidade 

da sua ampliação (neste caso até 130%) e de isolamento em relação a locais contíguos, evitando-se a 

formação de percursos preferenciais para propagação de fumo e fogo e relegando para o interior das 

colunas qualquer risco por perda de fluidos, curto-circuito ou eletrocussão212. 

                                                 
210 Idem, p. 118. 
211 Flavio ZUANIER – “L’impiantistica al servizio della conservazione” in AA.VV. – op. cit., p. 245. 
212 Idem, ibidem. 
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Sistemas modulares e peças especiais 

Nesta intervenção evitaram-se produtos fabricados em série213. Estes, normalmente, não permitem uma 

boa articulação com ambientes e estruturas tão específicas e sensíveis. A utilização de peças especiais, 

para além da motivação estética, contribui para a versatilidade de uso, providenciando liberdade para a 

colocação do mobiliário e para a escolha da iluminação (que pode, inclusive, ser estrategicamente 

posicionada para evidenciar elementos ou enaltecer a arquitetura do palácio). O recurso a sistemas 

modulares foi igualmente preferido no projeto de eletricidade214. Estes, ao permitirem modificações de 

posição e/ou potência, contribuem para a flexibilidade funcional dos espaços. 

Utilização de tecnologia wireless e escolha de aparelhos 

Frequentemente optou-se pela utilização de tecnologia wireless em detrimento de instalações fixas215. A 

tecnologia wireless é extremamente vantajosa para o conceito de flexibilidade e, na condição de solução 

não invasiva, evita degradação ou danos provocados por contacto. Segundo Flavio Zuanier, também a 

escolha dos aparelhos foi ponderada. Ter-se-ão selecionado de acordo com a eficácia e conveniência para 

a função a desempenhar, optando-se pela qualidade em detrimento da quantidade216. Desta forma 

poder-se-ão evitar agressões desnecessárias aos espaços e estruturas. 

 

3.2. DIFERENTES CIDADES – DIFERENTES ABORDAGENS (NÍVEL DA AÇÃO) 

A Università degli Studi di Venezia não representa caso único nas cidades norte-italianas. São várias as 

universidades locais que, tal como esta, se instalam nos palácios urbanos que compõem a malha da cidade, 

revitalizando-os e promovendo, através dos respetivos projetos de adaptação, intervenções de reabilitação 

fundamentais para a sua conservação e salvaguarda. Tendo em conta que existem várias abordagens 

legítimas, inclusive para intervir no mesmo caso, procura-se noutros exemplos um complemento à análise 

de Ca’ Foscari, tendo consciência da impossibilidade de cobrir todas as hipóteses. Assim sendo, selecionam-

se dois exemplos de acordo com a qualidade e preponderância de determinada abordagem num tema de 

avaliação mais subjetiva: a incidência e expressão da obra nova no edifício antigo. Estão ambos integrados 

em cidades classificadas pela UNESCO como património mundial, Ferrara e Verona (listadas respetivamente 

em 1995-99 e 2000). 

 

3.2.1. PALÁCIO TASSONI – INTERVENÇÃO MINIMA(LISTA) 

O palácio Estense Tassoni, em Ferrara, foi mandado construir pela importante família Estense em meados 

do século XV e doado a Giulio Tassoni na década de 1490, altura em que decorreriam obras de restruturação 

da autoria do famoso arquiteto Biagio Rossetti217. Fazendo atualmente parte de um complexo edificado 

                                                 
213 Idem, p. 242. 
214 Idem, ibidem. 
215 Veja-se a exemplificação apresentada por Flavio ZUANIER – op. cit., pp. 243-245. 
216 Idem, p. 245. 
217 Segundo carta assinada pelo arquiteto. Sobre este assunto e sobre a História do palácio ver Maria LOSITO – Palazzo Tassoni tra 
manomissioni e dissertazioni: attività di ricerca di post dottorato. Faculdade de Arquitetura, Università degli Studi di Ferrara, 1999. 
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com valor de agregado urbano, que acolhe a faculdade de arquitetura da Università degli Studi di Ferrara, 

mantém o “núcleo antigo” adaptado a funções administrativas e serviços da faculdade, bem como a maioria 

dos espaços principais polivalentes, dedicados a eventos, conferências, exposições e workshops. No 

projeto desta adaptação, optou-se, nos espaços de maior valor patrimonial, por uma intervenção 

minimalista de cariz conservativo, limitando as evidências contemporâneas ao mobiliário e recorrendo a 

reconstruções pontuais e restauros que não eliminaram os testemunhos da passagem do tempo. 

3.2.2. PALÁCIO GIULIARI – JUSTAPOSIÇÃO DO NOVO 

Já o caso do palácio Giuliari em Verona, construído em meados do século XVI e batizado com o nome da 

última família que nele habitou (por mais de trezentos anos)218, para além de ser resultado da justaposição 

de diversas intervenções ao longo da história, elas próprias, de valor patrimonial individual219 , alberga 

atualmente a reitoria da Università degli Studi di Verona. No último projeto de readaptação funcional (2007), 

Ugo Camerino, respeitando o valor das sobreposições, optou por uma distinção mais evidente da obra 

nova em espaços técnicos, de serviço ou fortemente alterados por intervenções anteriores. Baseou a 

intervenção numa reinterpretação da luz (natural e artificial) e das cores, tanto para estabelecer essa 

distinção como para enaltecer elementos pontuais do edificado histórico. 

 

3.3. SÍNTESE DE PREMISSAS E ESTRATÉGIAS 

Dificilmente se refuta que as intervenções estudadas foram bem sucedidas, pelo menos em Ca’ Foscari 

(talvez nos outros a informação apresentada seja insuficiente). Da reflexão da análise desenvolvida, resulta 

a síntese das opções que se consideraram relevantes para alcançar esse êxito, devendo ser interpretada 

                                                 
218 AA.VV. – Palazzo Giuliari a Verona: da residenza patrizia a sede universitaria. Verona: Università degli studi di Verona, 2009. 
219  Em 1779 Ignazio Pellegrini projetou uma sumptuosa escadaria para o átrio do piso térreo e em 1788, Bartolomeu Giuliari, 
sobrelevou o palácio um piso, para o qual projetou uma inovadora biblioteca iluminada por claraboias e acessível através de uma 
escada em caracol com guardas trabalhadas em ferro. Em 1960, já em posse da universidade, a dupla Calcagni e Cenna adaptou a 
zona da entrada do palácio numa linguagem contemporânea, utilizando betão, ferro e vidro. AA.VV. – op. cit. 

Fig. 47 – Palácio Tassoni, fachada principal e espaços interiores. Sala para seminários no piso térreo, salão “de Honra” do piso 2 utilizado para 
eventos, espaços de estudo no piso 1 onde se nota a patina nas paredes e no teto, sala do diretor no piso 1. Fonte: materialdesign.it. 

Fig. 48 – Palácio Giuliari, fachada principal e interiores. Iluminação “decorativa” da zona da entrada anteriormente alterada, iluminação de um 
friso de Paolo Farinati em sala do piso 2, apontamento de cor a contrastar com estuques do teto e escada de serviço. Fonte (3 1as figs.): AV97. 
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como complemento aos “princípios orientadores” provenientes da investigação teórica (ver cap. 2.5.). 

Relação com o território: através da escolha do novo uso, da preocupação com questões ambientais (ao 

procurar a sustentabilidade energética), da procura de soluções que promovam a acessibilidade e a 

permeabilidade, de estratégias de partilha (atribuição de funções comuns à comunidade, promoção de 

eventos, visitas guiadas, divulgação de informação sobre o palácio e sobre as intervenções, aluguer de 

espaços), ou mesmo através de referências intangíveis sugeridas pelos novos elementos. 

Acessibilidade e permeabilidade: premissas essenciais para a equidade na apropriação patrimonial. 

Unidade: do projeto, do conjunto edificado (muito à custa do sistema de circulação) e de cada espaço, nos 

quais o ambiente é muitas vezes projetado como um todo, concorrendo para a harmonia entre edifício 

antigo e obra nova. 

Funcionalidade: premissa fundamental identificada, inclusive, como justificação para determinadas ações. 

Flexibilidade (como par da reversibilidade): p. ex. flexibilidade funcional, nomeadamente através de espaços 

polivalentes, por oposição a opções que limitem a liberdade na forma de utilização dos espaços. 

Conforto: p. ex., através da rede infraestrutural ou da concessão de uma escala humana aos espaços. 

Importância do detalhe: p. ex. nas soluções construtivas (inventivas e especializadas) ou ao ter atenção à 

especificidade dos espaços, dos elementos, dos constrangimentos e da envolvente (ex. clima). 

Otimização dos recursos: estratégias que tirem proveito dos pontos fortes do edifício, otimização dos 

espaços, dos materiais e dos equipamentos, apostando na qualidade em detrimento da quantidade. 

Renovação e revitalização: renovação de valores através do novo uso ou através de ações pontuais, 

revitalização do edifício e dos espaços, nomeadamente daqueles que medeiam a rua e o interior do palácio.   

Novo vs Antigo, várias hipóteses válidas: sempre com base na harmonia e valorização mútua, pode recorrer 

p. ex.: à oposição de materiais, à articulação de sistemas (métrica, proporção e luz natural), a referências 

intangíveis (a tradições locais ou a elementos significativos do edifício antigo) [in intervenções de Scarpa]; 

a uma linguagem contemporânea circunscrita aos elementos efémeros, como ao mobiliário [in palácio 

Tassoni]; a um projeto de luminotecnia criativo ou a variações cromáticas [in palácio Giuliari]. Importa que 

não perturbe a leitura histórica do edificado e não descure a sensibilidade estética. 

Hierarquia dos espaços, abordagens distintas: em espaços principais, preponderância de abordagens 

minimalistas de cariz conservativo; em espaços secundários ou muito alterados por intervenções anteriores, 

são possíveis soluções mais arrojadas, vinculadas a uma expressão contemporânea evidente e criativa. 

As abordagens enunciadas, não contradizendo a anterior investigação teórica, não parecem depender das 

caraterísticas específicas dos palácios italianos. À partida poder-se-ão extrapolar para o contexto lisboeta, 

funcionando, em conjunto com os “princípios orientadores” (cap. 2.5., pp. 31-33), como parâmetros de 

avaliação da intervenção de adaptação funcional do palácio dos Condes de Redondo (depois da sua 

contextualização e da análise ao processo de transformação, necessárias para uma avaliação adequada). 
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4. PALÁCIO DOS CONDES DE REDONDO 

O palácio dos Condes de Redondo situa-se na rua de Santa Marta, na freguesia de Santo António, em 

Lisboa. Fronteiro a um cruzamento muito movimentado, no enfiamento da mais larga transversal à Av. da 

Liberdade, a rua Alexandre Herculano, integra-se hoje em dia na malha da cidade, sendo facilmente 

identificável pela sua arquitetura, dimensão e estratégica posição de destaque. É resultado do conjunto de 

obras de restruturação de anteriores casas nobres, presumivelmente ocorridas na viragem do século XVII 

para o XVIII, em concordância com a tendência geral descrita nos capítulos 1 e 2. Desenvolve-se 

horizontalmente, acompanhando a antiga estrada de acesso à cidade, onde se encontra inserido, 

encostando-se à igreja do ex-convento de Santa Marta (hoje hospital homónimo) desde o momento da 

sua construção. Atualmente é sede da Universidade Autónoma de Lisboa. 

 

4.1. ANÁLISE DO CONTEXTO 

4.1.1. CONTEXTO HISTÓRICO220 

Sabe-se que no local onde se situa o palácio, terá existido anteriormente um conjunto de “casas nobres” 

pertencentes a D. Helena de Sousa, filha única do 1º governador do Brasil, Tomé de Sousa: “A Snra D. Elena 

de Souza (…) edificou em 1588 a Capella Mor [do Convento de Santa Marta] e na Escrª declarou que na 

mesma Capella fazia seu jazigo, e abria na parede a Tribuna pois erão suas as casas, depois mandou fechar 

a Tribuna (…)”221. É igualmente certo que este conjunto de casas terminou nas mãos dos condes de 

Redondo222 por compra direta em hasta pública223. Não se conhecendo a data exata da transação, sabe-

se que se terá realizado em consequência da morte de D. Helena e da inexistência de descendência224. 

Porém, com base na cronologia, é possível especular que o protagonista da compra tenha sido o 6º dos 

condes de Redondo, D. Francisco Coutinho (1588-?). 

É difícil precisar o destino das casas nos anos seguintes, nomeadamente no que diz respeito às obras que 

lhe conferiram a configuração aproximada à atual, só se conhecendo notícias suas (e ainda bastante 

limitadas) a partir de 1693. Poder-se-á tentar acompanhar o seu percurso através da análise genealógica 

                                                 
220 Para abordagem sintética e objetiva consultar o anexo 1, referente à cronologia do Palácio dos Condes de Redondo. 
221 ANTT – “Advertências para informação sobre a tribuna” in Colecção Adília Mendes, mç. 3, nº 2. 
222 Título criado pelo rei D. Manuel I, por carta datada de 2 de Junho de 1500, a favor de D. Vasco Coutinho (?-1522). Projeto de 
investigação INVENT.ARQ, FCT (EXPL/EPH-HIS/0178/2013) – Inventários de arquivos de família, sécs. XV-XIX: de gestão e prova a 
memórias perdidas. Repensando o arquivo pré-moderno. Disponível em: inventarq.fcsh.unl.pt/index.php/sousa-coutinho-castelo-
branco-familia-condes-de-redondo [20-04-2017]. 
223 “O Snr Conde de Redondo comprou em praça as Casas da Snrª D. Elena” in ANTT apud P. Silva Miguel – op. cit., vol. II, p. 212. 
224 P. Silva MIGUEL – op. cit., vol. II, p. 212. 

Fig. 49 – À esquerda: vista 
aérea do palácio e 
envolvente. 

Fonte: adaptado de google 
.pt/maps 

À direita: fachada principal
do palácio dos Condes de 
Redondo 
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em confronto com os conhecimentos sobre a transmissão de património na época, não sendo contudo 

possível, a partir dessa informação, retirar conclusões sobre quais dos proprietários terão efetivamente 

habitado o palácio225. (Sobre este assunto Nuno Gonçalo Monteiro indica-nos que os Condes de Redondo 

habitavam as suas terras no Alentejo em inícios do século XVII226 e Norberto de Araújo227 afirma que pelo 

menos a partir do 8º Conde, D. Francisco de Castelo-Branco (1620-1686), estes já habitariam o palácio. No 

entanto, segundo P. Silva Miguel, o assento de óbito deste último não consta nos livros paroquiais da 

freguesia de S. José228.) 

De acordo com a informação genealógica (consultar fig. 50, representação gráfica de apoio ao texto), o 6º 

Conde de Redondo não teve descendência, transferindo-se o condado para o seu sobrinho, D. Duarte de 

Castelo-Branco (1610-?), consequentemente 7º Conde de Redondo e espectável herdeiro do palácio. 

Quando este morre, tendo algum descendente nenhum se encontraria vivo, transferindo-se a casa para o 

seu irmão, D. Francisco de Castelo-Branco (1620-1686), 8º Conde de Redondo. Nova dificuldade na 

sucessão do condado surge com o falecimento de D. Francisco pela falta de descendência ou ascendência 

masculina, neste caso vagando o título para a coroa229. Nesta fase, relativamente ao destino do palácio 

existe maior incerteza e até alguma controvérsia: o título de 9º Conde de Redondo é concedido por D. 

Pedro II, em 1693, a D. Manuel Coutinho (1661-1699), um primo em sexto grau do 1º Conde de Redondo. 

Não é certo, é até, acrescentaria, pouco provável, que o palácio tenha alguma vez passado para a posse 

deste conde, dadas as notícias existentes, datadas precisamente de 1693, da sua pertença a D. Fernão de 

Sousa de Castelo-Branco Coutinho e Menezes (1643/44-1707), sr. de Gouveia sobre o Tâmega, sobrinho 

do 8º Conde de Redondo230, que acaba, aliás, por ser sepultado na igreja contígua ao edifício231. A 

descoberta desta informação suscita dúvidas e contraria a teoria de Norberto de Araújo, de pertença do 

palácio à coroa simultaneamente à do título, sustentada pelo facto de nele ter habitado D. Catarina de 

Bragança, rainha viúva de Inglaterra, no seu regresso a Portugal, antes de se transferir para o seu palácio 

                                                 
225 Até porque, inclusive pelo título ter pertencido a três varonias distintas, os condes de Redondo possuíam diferentes casas na capital. 
Sobre este assunto ver P. Silva MIGUEL – op. cit., vol. II, pp. 209-212. 
226 Nuno Gonçalo MONTEIRO – O Crepúsculo dos Grandes: a casa e o património da aristocracia em Portugal: 1750-1832. Lisboa: 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2ª ed., 2003, p. 426. 
227 Norberto de ARAÚJO – Inventário de Lisboa. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1944, p. 59. 
228 P. Silva MIGUEL – op. cit., vol. II, p. 213. 
229 Projeto de investigação INVENT.ARQ, FCT (EXPL/EPH-HIS/0178/2013) – op. cit.. 
230 No seu testamento de 1693 D. Fernão de Sousa afirma: “À freguesia de S. Joseph de que sou fregues deixo vinte mil reis de oferta 
e des a de Sta Justa aonde de prezente assisto (…). In ANTT, Registo Geral de Testamentos, apud P. Silva Miguel – op. cit., vol. II, p. 
213. É bastante plausível que ocupasse o mesmo palácio que presumivelmente terá pertencido a seu tio e seguramente a seu filho. 
231 De acordo com lápide no cruzeiro da igreja de Santa Marta. Esta indica que terá morrido em 1707, aos 63 anos de idade. 

Fig. 50 – Excerto da árvore 
genealógica da família Sousa 
Coutinho. Informação proveniente 
de geneall.net. A azul, proposta de 
passagem do palácio. (Para versão 
extensa consultar anexo 2). 
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225 Até porque, inclusive pelo título ter pertencido a três varonias distintas, os condes de Redondo possuíam diferentes casas na capital. 
Sobre este assunto ver P. Silva MIGUEL – op. cit., vol. II, pp. 209-212. 
226 Nuno Gonçalo MONTEIRO – O Crepúsculo dos Grandes: a casa e o património da aristocracia em Portugal: 1750-1832. Lisboa: 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2ª ed., 2003, p. 426. 
227 Norberto de ARAÚJO – Inventário de Lisboa. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1944, p. 59. 
228 P. Silva MIGUEL – op. cit., vol. II, p. 213. 
229 Projeto de investigação INVENT.ARQ, FCT (EXPL/EPH-HIS/0178/2013) – op. cit.. 
230 No seu testamento de 1693 D. Fernão de Sousa afirma: “À freguesia de S. Joseph de que sou fregues deixo vinte mil reis de oferta 
e des a de Sta Justa aonde de prezente assisto (…). In ANTT, Registo Geral de Testamentos, apud P. Silva Miguel – op. cit., vol. II, p. 
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230 No seu testamento de 1693 D. Fernão de Sousa afirma: “À freguesia de S. Joseph de que sou fregues deixo vinte mil reis de oferta 
e des a de Sta Justa aonde de prezente assisto (…). In ANTT, Registo Geral de Testamentos, apud P. Silva Miguel – op. cit., vol. II, p. 
213. É bastante plausível que ocupasse o mesmo palácio que presumivelmente terá pertencido a seu tio e seguramente a seu filho. 
231 De acordo com lápide no cruzeiro da igreja de Santa Marta. Esta indica que terá morrido em 1707, aos 63 anos de idade. 

Fig. 50 – Excerto da árvore 
genealógica da família Sousa 
Coutinho. Informação proveniente 
de geneall.net. A azul, proposta de 
passagem do palácio. (Para versão 
extensa consultar anexo 2). 
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na Bemposta. De acordo com Silva Miguel, D. Catarina terá ali residido entre 1693 e 1695232, altura que 

coincidiria com a nomeação e alegada oferta do palácio ao 9º Conde, nova incongruência desta teoria. 

Independentemente do palácio lhe ter pertencido, o 9º Conde acaba por morrer sem sucessão, à 

semelhança dos anteriores, e em 1707, por carta de D. João V, D. Fernão ascende a 10º Conde, 

perpetuando-se a pertença do palácio de Santa Marta ao Condado de Redondo. Silva Miguel afirma que 

só a partir de 1709 se pode confirmar a utilização do palácio como residência principal dos condes de 

Redondo233, i.e., a partir do 11º Conde, D. Tomé de Sousa Coutinho Castelo-Branco e Menezes (1677-1717). 

Este conde terá, neste mesmo ano, mandado reabrir a antiga tribuna de D. Helena, depois de ter sido 

utilizada por D. Catarina234  e, segundo consta, ter sido reencerrada quando a rainha abandonara o 

palácio235. 

Em 1727 o palácio encontrar-se-ia alugado ao embaixador 

Marquês de los Balbazes236, o que só não refuta a data indicada 

para o início da utilização do palácio como residência dos condes 

se se tratasse de um aluguer parcial. Não obstante, é a este 

acontecimento que se deve a mais antiga representação 

conhecida deste edifício, na qual se verifica a correspondência 

muito aproximada à sua hodierna feição e se podem observar os 

declivosos terrenos da quinta situada nas traseiras do palácio (fig. 

51). 

Mesmo com a informação presentemente compilada, persiste a dúvida relativamente à data exata das 

obras de restruturação das casas nobres, sendo apenas possível conjeturar. A primeira hipótese formulada, 

por ordem cronológica das datas propostas, pertence a José Sarmento de Matos. Este autor, baseando-se 

na afinidade entre o portal do palácio e o portal do convento contíguo, do qual se conhece a data de 

edificação, baliza as obras entre 1616 e 1630237. Por sua vez Norberto de Araújo, omitindo a fundamentação, 

sugere que as obras se deveriam à encomenda do 7º ou 8º condes, ou seja, teriam sido realizadas no 

intervalo temporal de c.1630 a 1686238. João Vieira Caldas apresenta duas hipóteses mais específicas, ambas 

da viragem do século, baseando-se na relação entre o contexto arquitetónico da vaga construtiva 

palaciana, ao qual parecem pertencer, e acontecimentos específicos da vida aristocrática. A primeira, menos 

plausível dada a necessária rapidez das obras, inserir-se-ia na primeira metade dos anos 1690 e seria 

motivada pela estadia, ainda que curta, de D. Catarina de Bragança. A segunda relaciona-se com a 

                                                 
232 P. Silva MIGUEL – op. cit., vol. II, p. 212. 
233 Idem, p. 213. 
234 “(…) em 1709 o Snr Conde de Redondo (…) com consentimento do Snr. Arcebispo (…) tornar a abrir a tribuna e tirar a lapide e fazer 
a tribuna consagrada como hoje esta." E "(...) vivendo no dito Palacio a Serenissima Raynha da Gram Bretanha Dona Catherina Infanta 
de Portugal, pª poder ouvir os sermoens da dita tribuna (…)”. In ANTT – Colecção Adília Mendes, mç.3, nº 2. 
235 “(…) a Serenissima Senhora D. Catherina (…) fez abrir huma tribuna na capella mor, da qual se servia a sua devoçam pera assistir à 
pregaçam. Mas logo que Sua Magestada deyxou a habitaçam do ditto palacio se fechou a tribuna (…)”. In História dos Mosteiros, 
Conventos e Casas Religiosas de Lisboa. Manuscrito, 1705-1708. 
236 Tristão da Cunha de Ataíde e MELO, 1º Conde de Povolide, apud P. Silva Miguel, p. 214.  
237 J. Sarmento de MATOS – op. cit. 37. 
238 Norberto de ARAÚJO – op. cit., p. 59. 

Fig. 51 – Representação do fogo de artifício com 
que o Marquês de los Balbazes celebrou o 
nascimento do infante de Espanha em 1727. 

Fonte: Biblioteca Pública de Évora, Casa Forte, 
nº169. 
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transformação do palácio em residência permanente dos Srs. de Gouveia sobre o Tâmega, que poderá ter 

ocorrido antes de se tornarem Condes de Redondo (1707)239. 

Como aventa Pedro Miguel, o palácio permaneceu residência principal dos condes pelo menos até ao fim 

do reinado de D. João V (1750)240, ou seja, pelo menos até ao 12º Conde, D. Fernando de Sousa Coutinho 

(1716-1791). Este, de acordo com Norberto de Araújo, promoveu restauros no palácio241, datados, segundo 

a DGPC, do último quartel do século XVIII242, provavelmente em virtude de alguns estragos provocados 

pelo terramoto de 1755. O mesmo autor afirma que, na condição de rara estrutura desta natureza cujos 

estragos provocados pelo terramoto não foram significativos, o palácio terá alojado, por volta dessa data, 

uma grande quantidade de pessoas243. A Resenha das famílias titulares dos reinos de Portugal de 1838 

indica o palácio ainda como residência de José Luís Gonzaga de Sousa Coutinho Castelo Branco e Meneses 

(1797-1863), à data Conde e 15º da linhagem. Este, de acordo com o projeto de investigação INVENT.ARQ 

da FCT, na condição de partidário de D. Miguel, ter-se-á recolhido à sua quinta do Bonjardim após o exílio 

deste rei (1834)244. Provavelmente terá sido com ele que o palácio de Santa Marta conheceu o fim da sua 

utilização enquanto residência principal da casa de Redondo. É, contudo, o seu sucessor, D. Fernando Luís 

de Sousa Coutinho Castelo Branco e Meneses (1835-1928), 16º Conde de Redondo, 3º Marquês de Borba, 

conhecido como “Sr. da Quinta do Bonjardim”245 , quando, segundo consta, atravessava dificuldades 

financeiras246, quem vende, em 1878, a quinta anexa ao palácio de Santa Marta à “Companhia do Bairro 

Camões”, para nova urbanização. Não é certo que a venda do edifício tenha acompanhado a venda da 

restante quinta, embora tudo indique que tenha sido esse o resultado, nomeadamente o testemunho do 

4º Conde de Mafra (1866-1933), que afirma especificamente: “Palacio e quinta foram em 1880 comprados 

pelo 1º Conde de Burnay[247] a D. Fernando de Sousa Coutinho, depois Marquez de Borba.”248. 

Posteriormente, tem-se notícia do palácio através de um artigo da edição de Maio de 1891 do jornal O 

Século, que refere o funcionamento de um “hospital de gripe”, de uma escola e da subdivisão “da parte 

superior” para aluguer de quartos “a uma multidão que vivia na miséria” 249. Por outras palavras, a notícia 

antecipa o início daquilo que viria a constituir uma sucessão de usos inadequados, que favorecem a 

degradação e transformação do palácio. 

                                                 
239 J. Vieira CALDAS – op. cit., pp. 10-11. 
240 P. Silva MIGUEL – op. cit., vol. II, p. 212. 
241 N. de ARAÚJO – op. cit., p. 59. 
242 Disponível em: monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6225 [20-04-2017]. 
243 N. de ARAÚJO – op. cit., p. 59. 
244 INVENT.ARQ, FCT (EXPL/EPH-HIS/0178/2013) – op. cit.. Disponível em: inventarq.fcsh.unl.pt/index.php/meneses-jose-luis-gonzaga-
de-sousa-coutinho-castelo-branco-e-1797-1863 [20-04-2017]. 
245 Disponível em: geneall.net/pt/nome/5549/d-jose-luis-gonzaga-de-sousa-coutinho-castelo-branco-e-menezes-15-conde-de-redon 
do/ [20-04-2017]. 
246 Mário COSTA – “O Bairro Camões”. Olisipo: boletim do Grupo «Amigos de Lisboa», nº 90, Abril de 1960, p. 75. 
247 Henrique Burnay (1838-1909), 1º Conde de Burnay. Era o líder da Companhia do Bairro Camões e principal interveniente na compra 
e urbanização da quinta. Importa, porém, referir: que o Conde de Redondo faria parte da sociedade que dirigia a companhia; a ligação 
que os Burnay mantêm com a casa de Redondo, já que uma prima do 1º Conde de Burnay terá casado com o 17º Conde de Redondo. 
248 Thomaz de Mello BREYNER – Memórias do professor Thomaz de Mello Breyner, 4o Conde de Mafra, 1869-1883. [Lisboa]: Serviço 
de Dermatologia do Hospital do Desterro, imp. 1997, p. 44. 
249 “Um Achado Precioso”, em O Século, nº147 (3 Maio 1891). 
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Desconhecem-se as condições da transação seguinte, mas é certo que pelo menos em 1903 o palácio teria 

novo proprietário, Polycarpo Pecquet Ferreira dos Anjos (1845-1905)250. Este, depois de falecer, deixaria o 

edifício à filha, Matilde Munró dos Anjos (1875-1963), 1ª Condessa de Arnoso e proprietária pelo menos até 

1959251, prosseguindo-se a estratégia de aluguer a diversos inquilinos e instituições de ensino. Assim, até 

praticamente à última década do século XX e, ao que parece, sobretudo na ala norte, o palácio foi sofrendo 

obras pontuais de adaptação às funções que foi albergando, nunca avaliadas ao nível da compatibilidade 

com o edifício e sem grandes preocupações de salvaguarda e conservação, resultando tanto em alterações 

superficiais como noutras mais profundas252 que foram gradualmente descaraterizando o palácio. 

Para além de habitação plurifamiliar (pelo menos no primeiro andar da ala norte, R/C da zona sul e na ala 

nascente), segundo termo de arrendamento ao Estado, alojou no “primeiro andar, águas furtadas e pátios 

interiores”, desde 1910, duas “escolas parochiaes”, em documentos posteriores referidas como escola n°37 

e n°38 (primárias). Ao que tudo indica a primeira seria a masculina, situada, segundo interpretação dos 

documentos do Arquivo Municipal, na ala poente, e a segunda, a feminina, situada na zona sul, “com 

entrada pelo lado da igreja”253. Para além destas instalações, sem conhecimento preciso da data de início 

da ocupação, funcionaram no palácio vários estabelecimentos comerciais (provavelmente no piso semi-

enterrado), a agência funerária Magno (de acordo com foto de 1950, na zona sul com entrada pelo n°56A 

mudando-se mais tarde, segundo foto de 1977, para a ala poente), a assistência infantil e a cantina escolar 

da freguesia Coração de Jesus, pelo menos em 1950, conforme descreve Norberto de Araújo254. A 29 de 

Dezembro de 1939, o palácio sofreu um incêndio que terá afetado sobretudo a ala poente 255 , 

maioritariamente a zona da escola masculina. Por este motivo, empreende-se em 1940 um conjunto de 

obras de reparação mais abrangentes, que ainda assim terão ficado aquém das necessárias256. Por várias 

vezes, nos documentos reunidos nas pastas do Arquivo Municipal, se faz referência ao deplorável estado 

do edifício, sobretudo a partir da data do incêndio, a cujos motivos se acrescenta o facto da Condessa de 

Arnoso atravessar dificuldades financeiras257. É possível acompanhar a evolução da degradação da fachada 

do palácio através de fotos, mesmo depois da sua classificação, em 1974, como Imóvel de Interesse Público. 

Em 1985 a Cooperativa de Ensino Universitário (C.E.U.-C.R.L.) adquire o edifício, possivelmente não 

diretamente da posse da Condessa, já que existem indícios de ter pertencido e ter sido vendido pela família 

Espírito Santo258. É possível que esta passagem tenha ocorrido por herança direta, uma vez que uma das 

                                                 
250 Em legenda de planta de 1903 pode ler-se: “Projecto de alterações que o Exmo Sr Polycarpo Pecquet Ferreira dos Anjos deseja 
mandar fazer no seu palácio (…)”. In AML - Palácio Conde de Redondo. Obra 15832 - Processo 560-1BREP-PG-1903 [anexo 3]. 
251 Data do último documento em que o nome da condessa vem associado ao edifício. AML – op. cit.. 
252 Idem, ibidem. 
253 Idem, ibidem. 
254 N. de ARAÚJO, op. cit., p. 59. 
255 Através de uma planta de 1940, associada a um documento que indica “(…) reconstrução do telhado na parte que ardeu (…)”, é 
possível ter uma noção da porção do edifício afetada. AML – op. cit. [anexo 7]. 
256 AML – op. cit.. 
257 Idem, ibidem. 
258 Segundo transcrição de um discurso do ex-reitor da U.A.L., Justino Mendes de Almeida: “(...) nessa altura, viemos para o Palácio 
dos Condes de Redondo, um Palácio que pertencia à família Espírito Santo e que depois nos foi vendido (…) [pelo] Grupo Espírito 
Santo”. Disponível em: aps-ruasdelisboacomhistria.blogspot.pt/2008/02/rua-de-santa-marta.html [13-03-2017]. 
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filhas da Condessa era casada com Manuel Ribeiro do Espírito Santo Silva (1908-1973). Não obstante, é 

repetidamente mencionado o estado de ruína em que se encontraria o palácio na altura da venda, antes 

da sua adaptação a Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões259. O projeto teve início em 1987 e 

as obras que terão promovido uma recuperação parcial (segundo consta, três tetos de masseira, paredes 

mestras, telhados, cantarias, soalhos) prolongam-se, pelo menos, até ao início das aulas, em 1998260. 

Em 1996, o palácio integra a recém-criada Zona Especial de Proteção (ou ZEP) conjunta dos edifícios 

classificados da Avenida da Liberdade e área envolvente e em 2011-2012 procede-se finalmente a uma 

verdadeira campanha de obras de restauro, infelizmente circunscritos às fachadas poente e sul261. 

 

4.1.2. CARATERIZAÇÃO URBANA 

Seja a data de transformação das casas nobres em palácio do início do século XVII ou da viragem para o 

século seguinte, a freguesia de S. José, que à data compunha o vale do Andaluz, na condição de arrabalde 

da cidade, detinha um caráter marcadamente rural e compunha-se maioritariamente por hortas e 

quintas262. A parca construção existente aglomerar-se-ia próximo das portas de Santo Antão e desenvolver-

se-ia em progressiva fragmentação ao longo do eixo principal de entrada e saída da cidade, que perfazia 

a ligação a S. Sebastião263 (atualmente constituído pelas ruas das Portas de Santo Antão, S. José, Santa 

Marta e S. Sebastião). Esta estrada de provável génese romana, depois corredoura medieval264, também 

referenciada como “Caminho entre as Hortas” ou estrada de Valverde (por acompanhar a antiga ribeira 

homónima265), manteve a sua importância e o seu estatuto de acesso fundamental à cidade até finais do 

século XIX. Como nos indicam diversos testemunhos, no início do século XVII era já a mais movimentada 

estrada de entrada na cidade, ligando os terrenos rurais da periferia ao principal centro de comércio e 

administração, a praça do Rossio. Frei Nicolau de Oliveira, um dos autores que o confirma, descreve em 

1620 o vale coincidente com a estrada da seguinte forma: “povoado de hua parte de muy nobres cazas 

(…)” - das quais sabemos fazerem parte as anteriores casas de D. Helena, por esta altura já pertencentes 

aos Condes de Redondo – “(…) & da outra de muy grandes, & frescas hortas (…)”266. A única exceção ao 

desenvolvimento urbano linear, pontuado por casas nobres e religiosas, seria o aglomerado seiscentista 

do Andaluz, como nos dá conta Villaverde Cabral, em conformidade com descrição anterior. Este formar-

se-ia na ilharga nascente da estrada e seria limitado pela rua do Passadiço, a este, e, a norte, pelo “conjunto 

de impacto urbano de Santa Marta/Conde Redondo”, onde “a cidade parecia acabar abruptamente”267. Os 

                                                 
259 AML – op. cit. e vários testemunhos, nomeadamente do ex-reitor. 
260 Idem, ibidem. 
261 Idem, ibidem. 
262 Em descrição de 1706-1712 da freguesia de S. José: “Ha nesta Freguesia quatorze hortas, algus casaes, & muytas quintas (…)”. 
António Carvalho da COSTA apud Pedro Silva Miguel – op. cit., vol. I, p. 70. 
263 Manuel Morais Villaverde CABRAL – A evolução de Lisboa e a rua das Portas de Santo Antão (1879-1926). Dissertação de Mestrado 
em História da Arte Contemporânea apresentada à Universidade Nova de Lisboa, 1997, vol. I. 
264 Idem, vol. I., p. 6 
265 A ribeira de Valverde terá sido encanada nos reinados de D. João II e D. Manuel (1481-1521). Irisalva MOITA apud V. Cabral – op. 
cit, p. 9. 
266 (Padre Frei) Nicolau de OLIVEIRA – Livro das Grandezas de Lisboa. Lisboa: Jorge Rodriguez, 1620, p. 117. 
267 M. Villaverde CABRAL – op., p. 26. 
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esquemas seguintes, embora sejam uma reconstituição recente, representam eficazmente como terá 

evoluído a construção ao longo da estrada e quão determinante terão sido, primeiramente as casas 

religiosas e depois as casas nobres, para o próprio desenvolvimento urbano da zona. 

É, portanto, natural que o contexto descrito convide à seleção do lugar como morada dos Condes de 

Redondo e à conceção de um palácio (a partir da restruturação das casas de que eram proprietários) como 

residência nobre urbana, apesar da localização em terrenos semi-rurais e de lhe ser anexada uma vasta 

quinta. Não significa que esta situação não tenha influenciado o edifício, ao proporcionar maior liberdade 

construtiva e menores restrições ao projeto. Não é certo quais seriam os limites exatos da quinta anexa, 

embora seja possível adivinhá-los através das plantas pós-terramoto, como as que se apresentam em 

seguida, e de informação relativa ao futuro Bairro Camões, construído, segundo Villaverde Cabral, “nos 

terrenos que correspondiam exactamente aos limites seiscentistas da Quinta dos Condes de Redondo”268. 

Não obstante, o 4º Conde de Mafra, dá-nos novamente conta: “(…) para o poente ia até à Bemposta e para 

o Norte até S. Sebastião da Pedreira” e era propícia ao cultivo de pomares, searas e vinha, prestando-se o 

grande pinhal à prática da caça às galinholas e aos coelhos269. Independentemente dos limites precisos da 

quinta, através da planta de Filipe Folque (1857 – fig. 53.1) é possível discernir um jardim geometricamente 

desenhado, que se encostaria ao edifício a norte. Na planta de Goullard (1878 – fig. 53.2) distinguem-se 

curvas de nível que confirmam a íngreme topografia da propriedade, e, sob olhar mais atento, revelam que 

este jardim norte seria praticamente plano, murado e elevado em relação ao nível da entrada principal do 

palácio (na rua de Santa Marta), encontrando-se, conforme se pode confirmar numa fotografia datada de 

1880 (apresentada mais à frente – fig. 57.1), aproximadamente ao nível do seu terceiro piso (andar nobre). 

                                                 
268 Idem, p. 121. 
269 Thomaz de Mello BREYNER, 4º Conde de Mafra – op. cit., p. 244. 

Fig. 52 – Esquemas da evolução 
urbana da envolvente do eixo 
Santo Antão-S. Sebastião da 
Pedreira, entre o séc. XVI e 
meados do séc. XVIII. A 
castanho as casas religiosas e a 
azul escuro as casas nobres ou 
palácios. No 2º esquema, 
sobreposição das alterações que 
o plano de Pombal introduziria. 

Fonte: Adaptado de Inês Lobo 
Arquitetos – Estudo Urbano da 
Colina de Santana. 2013. 

Fig. 53 – À esquerda: Filipe 
FOLQUE – Atlas da carta 
topográfica de Lisboa: n.º 19. 1857.

À direita: Francisco e César 
GOULLARD – Levantamento 
topográfico: nº 19. 1878. 

Fonte: AML. 
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O panorama geral, o perfil da rua de Santa Marta e a configuração exterior do palácio parecem manter-se 

inalterados após a catástrofe de 1755 e a reconstrução pombalina, apesar da relativa proximidade ao novo 

Passeio Público projetado para o vale. Desta remodelação pós-terramoto interessa referir a alteração 

administrativa que tornou o palácio dos Condes de Redondo, em 1770, parte da freguesia de Santa Joana, 

formada por solicitação das freiras do convento homónimo e depois, com a remodelação geral das 

freguesias em 1780 que alterou o seu nome, parte da freguesia do Santíssimo Coração de Jesus.  

Só no final do séc. XIX, com a inauguração da Avenida da Liberdade, em 1879, de acordo com a 1ª parte 

do plano de Ressano Garcia, que transformava e prolongava o passeio público até uma praça de 200m de 

diâmetro de onde partiam quatro grandes artérias, o antigo eixo da cidade ao qual pertencia a rua de 

Santa Marta é secundarizado e a área envolvente transformada. Para além do Boulevard, o plano incluía o 

loteamento dos bairros adjacentes e o projeto do Parque da Liberdade (hoje Parque Eduardo VII). Contudo, 

como se confirma na imagem seguinte (fig. 54.1), este plano não contemplava os quarteirões a este da rua 

de Santa Marta, correspondentes aos terrenos da grande quinta dos Condes de Redondo. (Sabe-se que 

pela mesmo altura se reparavam as calçadas, se alargavam troços e se mobilavam as ruas de S. José e 

Santa Marta270. A subida do nível da rua em cerca de meio metro, de acordo com o que hoje se observa, 

terá sido consequência de uma intervenção posterior, cuja origem se desconhece271). 

Conclui-se, portanto, que a já referida transação e urbanização da quinta, apesar de praticamente 

simultânea, não se relaciona com as expropriações levadas a cabo pela câmara na execução do plano de 

Ressano Garcia, tendo resultado de iniciativa privada. Neste caso a iniciativa partiu da “Companhia do 

Bairro Camões”, organização ligada ao “sindicato dos terrenos de Santa Marta”, liderada pelo Conde de 

Burnay272. Segundo consta, em 1904, a edificação do bairro ainda não estaria terminada273. 

Apesar de, no decurso da evolução urbana, até pelo menos 1910, o palácio propriamente dito não parecer 

sofrer praticamente alterações ao nível da configuração geral da planta (é possível que sofra um 

alargamento na ala norte, coincidente com o ponto de inflexão da rua na planta de 1910, e, eventualmente, 

um alargamento/acrescento na ala nascente), é certo que as últimas alterações urbanas descritas, 

simultâneas ao aparecimento do automóvel em Portugal (1895), aumentaram consideravelmente a 

exposição do edifício a poluição atmosférica. Esta situação, como referido no capítulo 1.3., é altamente 

                                                 
270 Archivo Municipal, 1880, apud M. Villaverde Cabral – op. cit., vol. I, p. 83. 
271 Em alçado de 1903, as bases dos cunhais do portal da entrada ainda se encontram à vista. AML – op. cit. [anexo 3]. 
272 Catarina Telo GONÇALVES – Transformação na configuração e apropriação da casa: estudo de um edifício da transição para o século 
XX do Bairro Camões, em Lisboa. Dissertação de Mestrado em Arquitetura apresentada ao IST, ULisboa, 2012, p. 24. 
273 Sobre este assunto ver C. Telo GONÇALVES – op. cit., pp. 23-28. 

Fig. 54 – À esquerda – Miguel 
Carlos Correia PAIS. 1825-
1888. A vermelho alterações 
do plano de Pombal. 

À direita – Júlio António 
Vieira da Silva PINTO – Planta 
Topográfica de Lisboa: 10I. 
1910. 

Fontes: BNP e AML. 
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potenciadora de degradação. Para além de o antigo eixo se ter mantido uma rua de considerável trânsito, 

a mais larga transversal à grande e fortemente movimentada Avenida da Liberdade desemboca 

diretamente num cruzamento fronteiro à fachada do palácio. Mais recentemente, após a transformação 

em universidade (1987-1998), assiste-se então a alterações de maior impacto ao nível da implantação do 

edifício, resumindo-se essencialmente a acrescentos a nascente, que encostaram parcialmente o palácio 

às construções das traseiras274  (comparar fig. 54.2 e 49.1). A par destas constatações, relembra-se a 

integração do palácio na ZEP da Avenida da Liberdade e envolvente em 1996 e refere-se a sua inserção na 

freguesia de Santo António, em 2012, de acordo com a nova organização administrativa de Lisboa. 

Por impossibilidade de uma análise mais abrangente, para maior detalhe e para caracterização biofísica e 

social da área envolvente ao palácio, aconselha-se a consulta dos planos da Câmara Municipal: para a zona 

a poente do eixo Santo Antão-Santa Marta, do Plano de Urbanização da Avenida da Liberdade e Zona 

Envolvente275, e para a zona a nascente, do Programa de Ação Territorial para a Colina de Santana276. 

 

4.1.3 ANÁLISE ARQUITETÓNICA  

Este edifício é digno de especial atenção e recuperação por 

diversos motivos. Não representa tão somente mais um entre 

os vários palácios lisboetas, mas antes, por influência das 

possibilidades oferecidas pelo contexto histórico e urbano que 

se acabou de descrever, um exemplar que expressa de forma 

singular algumas das caraterísticas que definem a tipologia de 

palácio urbano estudada (ver capítulo 1.2.). Apresenta-se em 

seguida uma reconstituição de valor hipotético, sem 

pretensões de se impor como verdade incontestável, de qual seria a configuração deste palácio, após a 

restruturação das casas nobres, outrora de D. Helena. Foi desenvolvido com base em imagens, desenhos e 

documentos escritos, reunidos entre o Arquivo Municipal e o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, um 

levantamento de 2003 fornecido pela U.A.L. (bastante impreciso), as plantas do plano de emergência 

afixadas no próprio edifício (Janeiro de 2014) e investigação in situ (limitada aos recursos disponíveis). De 

forma a facilitar a compreensão da sua descrição, dividir-se-á o edifício em partes, distinguindo-as 

conforme se representa na fig. 55. 

 

EXTERIOR 

Sem dúvida que atualmente aquilo que se destaca da sua arquitetura é a fachada principal, elemento, a 

par da fachada sul e do pátio principal, cuja configuração original melhor se preservou e protegeu das 

                                                 
274 De acordo com plantas do AML esta situação não se verificaria até, pelo menos, 1990. AML – op. cit.. 
275 Disponível em: cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/planos-eficazes/plano-de-urbanizacao-da-avenida-da-liberdad 
e-e-zona-envolvente [24-04-2017]. 
276 Projeto de requalificação urbana atribuído a Inês Lobo Arquitectos Lda e disponível em: cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/reabilitacao-
urbana/programa-de-acao-territorial-para-a-colina-de-santana [24-04-2017]. 

Fig. 55 – Esquema da divisão do palácio.
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sucessivas alterações (comparar gravura de 1727 – fig. 51 – e foto atual – fig. 49.2). Foram todos restaurados 

integralmente em 2011, tendo-se procurado respeitar e até repor a autenticidade do edifício.  

O alçado frontal (ou oeste) é um exemplo perfeitamente integrado na tipologia de fachadas uniformizadas 

da vaga de restruturação de casas nobres da viragem do século XVII para o XVIII, destacando-se das demais 

pelo seu comprimento de aproximadamente 80m, que evidencia a comum preponderância horizontal da 

frontaria destes edifícios. Esta caraterística é enfatizada pelas duas fileiras de janelas de sacada guarnecidas 

por cantaria e protegidas por guardas em ferro de varões e nós que compõem o 2º e 3º pisos (piso 

intermédio e andar nobre). No andar nobre contam-se 22 janelas, encimadas por um entablamento 

simplificado, enquanto que no intermédio, a cantaria é simplificada e duas são substituídas pelo imponente 

e decorado portal que nasce ao nível da rua de Santa Marta e prolonga o seu frontão até ao friso em 

consola contínua, correspondente ao nível do pavimento do piso nobre e onde assentam as guardas das 

varandas. Salientando ainda mais o já acentuado comprimento, um embasamento em cantaria, uma cornija 

sob o beirado e um cordão contínuo ligeiramente abaixo, decoram a fachada principal, prolongando-se 

alguns destes elementos aos restantes alçados. Os únicos elementos a quebrar a monotonia horizontal são 

as 6 pilastras, que individualizam e valorizam este caso, e os 2 cunhais apilastrados, que, no conjunto, 

deixam claro o seu objetivo: conferir ritmo e simetria à fachada, compensando a descentração do portal. 

A forma atual do alçado norte distancia-se consideravelmente do que poderá ter aparentado no passado. 

A grande transformação, não só do alçado, mas de toda a ala norte, ter-se-á devido, ao que tudo indica, 

primeiramente a alterações resultantes da urbanização do Bairro Camões (1880-1903277) e, posteriormente, 

à construção da “estação de serviço Auto-Triunfo” (c. 1930278) no lote correspondente ao espaço entre o 

palácio e os primeiros edifícios do bairro. Da primeira situação terá resultado o alargamento da ala norte279, 

ao acrescentar-se um corpo de um piso de altura a todo o comprimento do alçado, após rebaixamento 

                                                 
277 A compra dos terrenos terá ocorrido em 1878. As obras ter-se-ão iniciado em 1880 e prolongado por vários anos. Sabe-se, no 
entanto, que em 1903 as intervenções referentes à ala norte do palácio e que se assumem daí resultantes, se encontravam concluídas, 
segundo desenhos do AML – op. cit. [anexo 3]. 
278 AML – op. cit.. 
279 Coerente com a evolução das plantas de localização – ver fig. 54, comparar imagem da esquerda com a da direita. 

Fig. 56 – Reconstituição do Alçado Oeste. A tracejado partes que não pertenceriam ao edifício original. 

Fig. 57 – À esquerda: Cerimónia da 
Inauguração oficial do Bairro de Camões 
em 1880. “Para a ocasião foi armado um 
coreto no pavilhão nos jardins do Palácio 
dos condes de Redondo”. Fonte: AML. 

À direita: Vista alçado norte. Foto atual. 
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parcial do terreno280; da segunda o rebaixamento total do lote e o definitivo desaparecimento do alçado, 

ao duplicar-se a altura desse novo corpo281. A única transformação da ala norte presumivelmente ainda do 

tempo dos condes, mas, ao que parece, posterior à data de restruturação das casas nobres282, poderá ter 

sido a elevação do telhado em cerca de 1m ( já executada em 1880, como se pode observar na fotografia 

de época – fig. 57.1). É provável que esta corresponda à “parte superior” subdividida em quartos, referida 

na notícia de 1891283, tendo sido, mais tarde, reelevada parcialmente (comparar com foto atual, onde se 

observam tanto as elevações como a total emersão do alçado na construção vizinha – fig. 57.2).  

A recomposição do alçado tardoz (este), torna-se praticamente impossível, dada a escassez de informação 

existente e as sucessivas alterações da zona posterior do palácio284. Não obstante, tal como o alçado norte, 

este seria composto apenas por um piso ao nível do andar nobre, estabelecendo pelo menos duas ligações 

aos vastos terrenos da quinta: uma diretamente da ala posterior e outra na continuação da ponte que liga 

à zona sul285 (permanece a dúvida se, nesta segunda ligação, o percurso prosseguiria a partir da ponte 

sempre por espaços exteriores, ou se se teria de atravessar um corpo fisicamente separado da ala posterior, 

que figura na planta de Filipe Folque (c. 1857) – figs. 53.1, geral, e 68.1, detalhe – e se encontra representado 

a ponteado no esquema da fig. 55). 

 

INTERIOR 

Com base nas mesmas fontes, procurou-se restituir as plantas do edifício à suposta configuração original, 

persistindo, em determinadas situações, dúvidas que não se conseguiram esclarecer. Sendo este elemento 

imprescindível para a análise crítica a que se pretende proceder, importa realçar que nem todas as 

alterações ao considerado “estado original” mantidas nos dias de hoje, resultaram da intervenção direta da 

U.A.L. Várias foram as transformações anteriores a 1985 (data de aquisição do edifício por parte da C.E.U.) 

aproveitadas mais ou menos sensatamente pela universidade. Algumas já mencionadas, outras a seguir 

descritas, não permitem uma restituição gráfica que as distinga, na globalidade, em termos cronológicos. 

                                                 
280 Situação já concluída em 1903, data em que o corpo parece ser novamente alargado, de acordo com os mesmos desenhos (planta 
e corte AB) de 1903, à guarda do AML – op. cit. [anexo 3]. 
281 De acordo com desenhos (planta e corte AB) de 1931 do AML – op. cit. [anexo 5]. 
282 Pressupondo a precisão da imagem de 1727 (fig. 51) e com base na alteração de material do topo do cunhal noroeste do palácio 
(visível na fig. 57.2). 
283 Rever descrição em 4.1.1. associada à nota 249, proveniente do artigo “Um Achado Precioso”, em O Século, nº147 (3 Maio 1891). 
284 Conforme apontam os registos do AML – op. cit. 
285 As relações descritas tornar-se-ão mais evidentes na “análise interior”, nomeadamente nas reconstituições da planta do andar 
nobre e do corte AB (fig. 60.3 ou anexo 16, e anexo 18). 

Fig. 58 – Reconstituição do Alçado Norte Fig. 59 – Reconstituição do Alçado Sul.
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Fig. 60 – Reconstituição das plantas do palácio. 
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Zona da entrada – proposta 

Uma das dúvidas coloca-se logo na zona da entrada principal, de extrema importância, crê-se, para a 

compreensão da lógica de circulação global do palácio. Sem informação suficiente para compreender a 

sua disposição original, mas aceitável para concluir o elevado número de transformações relativamente 

invasivas de que terá sido alvo, formula-se uma hipótese fruto, em parte, de especulação e em parte de 

provas concretas:  

- pela inexistência de provas que corroborem que o confinamento atual possa corresponder ao original (as 

paredes atualmente existentes não o são, de certeza) e, ao contrário, pelo confronto de documentação 

que indica a pré-existência das paredes estruturais mais próximas, propõe-se que estas representassem os 

reais limites do espaço, tornando a área da entrada dimensionalmente equivalente à do salão do andar 

nobre que a sobrepõe (solução repetida noutros palácios lisboetas286). 

- a grande dificuldade de completar o sistema de circulação do palácio, resulta na ponderação da hipótese 

de se localizarem nesta zona as escadas ou rampas de acesso aos pisos semienterrado e intermédio da ala 

norte e da zona sul, sendo impossível determinar qual poderia ser a sua configuração original. Assim, com 

acessos verticais de configuração algo arbitrária, mas de simetria ponderada a partir dos conhecimentos 

adquiridos, propõe-se a hipótese acima representada, com o propósito de possibilitar uma visualização 

gráfica integrada do conjunto edificado, nomeadamente do sistema de circulação. 

 

Reconstituição funcional 

A ambiguidade e polivalência dos espaços são passíveis de ser reconhecidas mesmo sem a confirmação 

da configuração e funcionalidade exata de cada compartimento. A semelhança observada entre os espaços 

que se sucedem e a inexistência de intrincadas divisões espaciais são indicadores destas mesmas 

características, para além da clara preferência de enfilades em detrimento de corredores, solução 

plenamente assumida no andar nobre e que confere um cariz ambulatório aos espaços. 

Por uma questão de coerência com a análise do capítulo 1.2., e de acordo com a própria hierarquia dos 

                                                 
286 Nomeadamente no caso B, analisado em 1.2., o projeto idílico para o palácio Monteiro-mor, em que o Conde de Tarouca apelida o 
espaço de “saguão”: “Fis a sala [do piso nobre] de sessenta e hum palmo em quadro como o saguão que esta debaixo.” Ver transcrição 
da 1ª carta, §18º, in J. Vieira CALDAS e M. J. Pereira COUTINHO, op. cit., “Anexos”, p. 163. 

Fig. 61 – Planta da proposta de reconstituição da zona da entrada. Fig. 62 – Corte da proposta de reconstituição da zona da entrada 
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espaços, decide-se iniciar a pormenorização da reconstituição 

funcional pelo percurso que, partindo da rua de Santa Marta, 

encaminha os utilizadores para a habitação aristocrática, ou por 

outras palavras, para o andar nobre (piso 3). Ao portal 

correspondente à entrada principal sucede uma passagem que 

atravessa a ala central e encaminha para um pátio contíguo de 

dimensões generosas, suficientemente grande para paragem e 

manobra de coches e cavalos. No lado oposto do pátio, uma 

passagem em arco centrada no pano de parede, dá acesso, virando 

à direita, à escadaria nobre (à esquerda uma escadaria de semelhante 

largura permite o acesso ao piso intermédio da ala norte). 

Esta, disposta em L e dividida em três lanços com 

patamares intermédios, culmina numa grande sala de 

clara função distribuidora. Esta função é partilhada com 

uma sala contígua, de área aproximada à dos salões do 

palácio, mas de menor importância (tendo em conta o 

menor aparato, menor pé-direito e a posição recuada em 

relação ao pátio principal e à frontaria). O primeiro espaço, 

não sendo o salão principal do palácio, adquire a função 

de “sala vaga”, como corroboram as suas caraterísticas 

interiores: elevado pé-direito, teto de masseira (cuja 

forma foi impossível confirmar), aparente disposição simétrica dos vãos (dos quais três se viram para o 

pátio central) e pavimento em laje de pedra287.  

No sentido da frontaria desenvolve-se a 

sucessão de grandes salões paralelos à 

fachada (ou por outras palavras, os 

“apartamentos de aparato”), relacionados 

entre si por uma enfilade que, tal como seria 

comum, se encosta e acompanha a fachada 

principal. Para além da “sala vaga”, os dois 

salões da zona sul mantêm os seus tetos de 

masseira, desconhecendo-se a tipologia dos seus pavimentos. Já os salões da ala central (onde se inclui 

aquele de maior dimensão, correspondente em área e posição à zona da entrada do piso inferior e que, 

atendendo a estas características, seria provavelmente o principal), encontram-se de tal forma deturpados 

que apenas se pode presumir a anterior existência de tetos elevados, eventualmente de masseira, 

                                                 
287 Como indica descrição em planta de 1998: “M – Pavimento em pedra” in AML – op. cit. [anexo 13]. 

Fig. 63 – Esquema percurso até ao piso nobre.

Fig. 64 – Esquema salas de distribuição. 

Fig. 65 – Esquema salões. 
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confirmando-se, ainda assim, a procura pela simetria interior de vãos. 

Na direção da segunda sala de distribuição e a partir dela, 

acede-se ao mezanino deste piso, à ponte que atravessa o 

pátio interno e que ligaria ao exterior (inclusive à quinta das 

traseiras), e, no sentido sul, a uma zona mais compartimentada 

que poderia corresponder aos “apartamentos de 

comodidade”, i.e., zonas de maior privacidade (ver cap. 1.2., 

nomeadamente nota 97). O acesso ao mezanino far-se-ia por 

intermédio de uma escada relativamente íngreme (ainda hoje 

existente) e o piso propriamente dito sobrepor-se-ia aos compartimentos de teto plano do andar nobre, 

afastando-se, desta forma, da frontaria do palácio e envolvendo todo pátio interno, a partir do qual 

receberia iluminação. Portanto, de todas as zonas que atualmente apresentam um piso superior ao andar 

nobre, a descrita é a única que se acredita pertencer ao edifício original, tendo possivelmente servido para 

habitação da criadagem e eventualmente descendência do nobre (dada a dimensão e relativa qualidade 

dos espaços – um inclui uma chaminé e dois outros conversadeiras). 

Já o acesso ao exterior a partir da sala e por meio da ponte, 

faria a ligação com a vasta quinta posterior ao palácio e com 

uma “alameda” encostada ao muro de limite dos terrenos do 

convento de Santa Marta, que por sua vez permitiria a fruição 

do pátio interno ao nível do andar nobre288. Tanto através da 

“alameda” como no seguimento da sucessão espacial de 

caráter mais privado, que parte do interior da mesma sala em 

direção à zona sul, atingir-se-ia a já referida tribuna sobre a 

capela-mor da igreja do contíguo convento. Um excerto da 

notícia de 1891, apesar de tardio, descreve o percurso feito 

pelo interior: “(…) depois de atravessarmos varios salões e salas 

lageadas, e de abrirmos uma porta (…), entrámos no que 

suppuzemos que seria (…) um antigo carneiro. Era apenas uma 

sala, pouco espaçosa, recebendo luz por uma pequena janella, 

á altura do tecto. Em frente da porta da entrada, fica uma 

varanda, (…) para a egreja de Santa Martha. (…) aquella sala 

servia para os antigos condes de Redondo assistirem d’ali ás festividades religiosas (…)”289. Infelizmente o 

                                                 
288 A planta de Filipe Folque, c. 1857 (figs. 68.1), ao confirmar o caráter exterior deste passeio, corroboram a sua semelhança funcional 
com a “alameda” projetada pelo conde de Tarouca para o palácio Monteiro-Mor (caso B, capítulo 1.2.): “[o pátio] Fecha se por huma 
Alameda, ou passeio de dezanove palmos de largo [4,18 m], sobre hum corpo de terra que não haveis de dezentulhar, mas revestir 
de muro, o qual muro termina em cima com grades, ou parapeito, que servem de resguardo a esse passeio, em que podereis por 
arvores. Elle será reservado, e commodo, porque fica ao nível dos quartos nobres (…) sempre o podereis encher de laranjeiras em 
vasos, ou caixõens (…)”. Ver transcrição da 1ª carta, § 16º, in J. V. CALDAS e M. J. P. Coutinho – op. cit., “Anexos”, p. 163. 
289 “Um Achado Precioso”, em O Século, nº147 (3 Maio 1891) [op. cit.]. 

Fig. 68 – À esquerda: detalhe da planta de Folque (1857).
À direita: Tribuna. Espaçamento entre azulejos. 

Fontes: AML e AZ - Rede de Investigação em Azulejo. 

Fig. 66 – Esquema mezanino 

Fig. 67 – Esquema tribuna e acessos 
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acesso à tribuna, encerrado e reaberto ao longo do tempo, atualmente emparedado, é indetetável pelo 

interior do palácio. Não obstante, de acordo com a anterior notícia e com um espaçamento entre os 

azulejos que decoram o interior da tribuna (atual “Sala da Liga dos Amigos” pertencente ao Hospital de 

Santa Marta), tendo largura suficiente para poder ter constituído uma passagem (fig. 68.2), depreende-se 

que se localizaria conforme o representado na reconstituição. Através de duas plantas que se encontram à 

guarda do ANTT290, sabe-se que a configuração atual se aproxima da requerida pelo 11º Conde de Redondo, 

tendo-se conhecimento de alguns detalhes: “(…) ficava limitada a descencia e ornato necessario e com 

grades de ferro de alto abaxo e atravessadas de tal sorte que nao possa caber por ellas corpo humano 

(...)"291. Toda esta área mais a sul, onde se situa a tribuna, é complementada por um terceiro acesso a partir 

da rua de Santa Marta, por intermédio do adro da igreja que se encosta à fachada sul do palácio. 

Comparando as características desta zona com a anterior análise à estrutura comum do palácio urbano 

lisboeta (capítulo 1.2.)292, considera-se plausível que toda a zona sul do piso nobre correspondesse ao 

“quarto” feminino. Esta hipótese coaduna-se com a igualmente coerente atribuição das alas norte, central 

e eventualmente posterior ao “quarto masculino”, como se justificará em seguida:  

Excecionalmente, conhece-se a função de dois 

dos espaços internos do palácio293, o primeiro 

corresponde a uma grande livraria em prol dos 

interesses pessoais do 12º Conde de 

Redondo294. Se esta função ocupasse espaço 

semelhante ao do projetado pelo conde de 

Tarouca para o palácio Monteiro-mor, 

relembra-se: “(…) huma galaria (…) destinada 

para livraria” e “no fim dessa galaria hum gabinete (…) para escreveres: o qual tem sahida com escada no 

jardim”295 , é aceitável supor que se localizaria na ala norte do palácio, zona com possibilidade de ter 

correspondido a galeria, certamente bem iluminada e com acesso imediato aos jardins. Alternativamente, 

ponderou-se a hipótese de funcionar na ala posterior, também ela com potencial para semelhante 

configuração espacial. Porém, tendo em conta a relação direta com a quinta posterior, e a possibilidade de 

autonomia do espaço (ao qual se pode aceder diretamente dos pisos inferiores sem atravessar 

                                                 
290 ANTT – Colecção Adília Mendes, mç. 3, nº 2. 
291 Idem, mç.3, n.4. 
292 Nomeadamente a maior compartimentação, a proximidade a um mezanino onde poderiam viver as crianças (cuidados infantis 
associados ao elemento feminino), a inclusão de uma área especificamente destinada aos rituais religiosos (coerentemente acessível 
a partir de zonas comuns), com acesso direto, inclusive, ao adro da igreja contígua (destino praticamente exclusivo das esporádicas 
saídas das mulheres ao exterior) e como se verificará, a maior proximidade à zona das cozinhas. 
293 Existe referência a um terceiro espaço, um “theatro”. Todavia, ao fazer parte das Memórias do Marquês de Fronteira e d’Alorna, 
entre 1834 e 1842 (parte VI, p. 259), e tendo em conta a natureza da atividade em questão, torna-se pouco provável que fosse uma 
das funções originalmente atribuídas aos espaços. 
294 “foy (…) muy dado à lição dos livros; teve excelente Livraria, a que ajuntou raros manuscritos; e com grande curiosidade fez huma 
Collecção de Medalhas, indagada scientificamente; que se conserva na sua Casa”. In D. António Caetano de SOUSA – Historia 
genealogica da Casa Real Portugueza. Lisboa: Officina de Joseph Antonio da Sylva, impressor da Academia Real, 1735-1749; tomo XII, 
parte II, p. 861. 
295 Ver transcrição da 1ª carta, §36, in J. Vieira CALDAS e M. J. Pereira COUTINHO, op. cit., “Anexos”, p. 167. 

Fig. 69 – Esquema de divisão dos “quartos” masculino e feminino. 
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compartimentos de aparato), depreende-se a sua mais provável relação com os “trabalhos agrícolas”, 

enquanto zona de apoio, eventualmente muito utilizada pela criadagem (tendo em conta alguns dos 

desenhos analisados, não se exclui a hipótese de ter dado acesso a um segundo mezanino). É possível que 

em qualquer uma das alas, norte e posterior, existisse maior compartimentação espacial do que a 

representada nestas reconstituições, mas, infelizmente, não se encontraram pistas sobre qual seria a sua 

configuração original. 

Descrito o “percurso nobre”, retorna-se à entrada principal, ao nível da rua de Santa Marta. Seria, então, 

aquela a zona de distribuição para os pisos inferiores, i.e., semienterrado e intermédio (ou 1 e 2), incluindo 

acessos separados para a ala norte e para toda a zona sul do palácio ( já que, ao contrário da configuração 

do piso nobre, não existe continuidade física entre as duas). 

Relativamente ao piso intermédio é difícil adivinhar os propósitos que serviria. Para além da expressão na 

fachada se constituir por janelas de sacada e da ala norte se aceder por uma escada fronteira à escadaria 

nobre, de igual largura, também a dimensão e distribuição dos espaços se assemelha às do andar principal, 

dedicado, como se sabe, a habitação. Por associação, é provável que todo este piso fosse frequentemente 

alugado como “habitação independente” (talvez de forma separada para a ala norte e zona sul), ajudando, 

inclusive, a explicar a aparente incongruência do já referido aluguer ao Marquez de los Balbazes em 1727, 

simultâneo à suposta ocupação do palácio por parte do Conde de Redondo (ver capítulo 4.1.1., p. 49). 

Em termos específicos, com base nas reentrâncias existentes nas 

paredes, considerou-se a possibilidade de um dos espaços aqui 

incluídos se destinar exclusivamente ao oratório – o segundo dos 

espaços de que se tem conhecimento296. Contudo, se a parede que 

confina o espaço a sul não existisse originalmente, como se 

presume, esse tipo de utilização torna-se menos plausível. Existe, 

na zona sul, uma ligação à sacristia da igreja de Santa Marta, 

novamente indetetável pelo interior do palácio, mas ainda existente no interior da igreja. Esta ligação, 

apesar de ser provavelmente anterior à transformação das anteriores casas nobres em palácio297, poderá 

indicar que o oratório se localizaria, ao invés, algures nesta zona. 

Ainda neste piso, poder-se-ia admitir a hipótese de pelo menos a ala norte se destinar a serviços 

relacionados com as cavalariças. É, no entanto, mais provável, tanto pela dimensão da quinta, como pelo 

desnível entre o pavimento e a rua/pátio, que estas e as cocheiras se localizassem nalguma construção de 

menor porte e resistência, situada algures no terreno. 

                                                 
296 Referido em Breve Apostólico de 1832, “concedendo autorização ao Marquês de Borba, Fernando Maria de Sousa Coutinho Castelo 
Branco e Meneses, e a seu filho José Luís Gonzaga, Conde de Redondo, para celebrarem a festa de Santo António Lusitano no seu 
oratório privado da cidade de Lisboa”. ANTT – Colecção Adília Mendes, mç. 3, nº 26. O oratório é referido desde 1797, em indultos 
pontifícios, patentes na mesma coleção. 
297 “Helena de Sousa comprometeu-se ainda a entregar ao mosteiro 40 000 réis anuais a troco da abertura de uma porta [embora 
hoje exista uma janela] de comunicação com as casas que possuía junto à capela-mor” ANTT, AHMF, apud Isabel Mayer Godinho 
Mendonça – Estuques Decorativos: a evolução das formas (sécs. XVI a XIX). Lisboa: Nova Terra, 2009, p. 23. 

Fig. 70 – Esquema oratório. 
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Já o piso semienterrado, na zona sul, encerra a 

particularidade de se poder aceder de forma 

independente a partir da rua de Santa Marta. Esta 

caraterística, aliada aos fatores em seguida enumerados, 

sugere a afetação desta zona a cozinhas e respetivas 

dependências, embora os espaços não sejam nem 

aparentem ter sido abobadados, como seria de esperar. 

Portanto, o facto de perfazer uma área, em certa medida, 

isolada, de permitir várias ligações ao pátio interno, de conter paredes de maior espessura (conjunto de 

opções que contribuem para a prevenção da propagação de fogos), de albergar várias chaminés, 

nomeadamente uma de dimensões consideráveis (apenas uma das secundárias foi preservada), e de incluir 

uma estrutura representada, nas plantas reunidas, como um bloco compacto (que poderá corresponder a 

um forno atualmente emparedado), corroboram o tipo de utilização proposto. 

Nesta zona permanecem, ainda assim, dúvidas quanto à continuidade da circulação. É dúbia a localização 

da ligação ao restante piso semi-enterrado, que seria possivelmente dedicado a adegas e dispensas (que 

procuram lugares frescos para armazenamento dos produtos) e, eventualmente mais na ala norte, oficinas, 

outros serviços ou até quartos para “criados de escada abaixo” (podendo estar associados ao “quarto do 

Homem” e assim tornar o mezanino exclusivo para as criadas). Também se levantam questões quanto à 

localização exata da ligação interior aos restantes pisos do palácio. 

 

4.2. ADAPTAÇÃO A UNIVERSIDADE 

4.2.1. U.A.L.: RENOVAÇÃO DE VALORES – NOVA IDENTIDADE? 

A Universidade Autónoma de Lisboa foi criada pela Cooperativa de Ensino Universitário (C.E.U.-C.R.L.) em 

1985, tornando-se numa das mais antigas universidades privadas do país. A sua fundação proporcionou a 

reabilitação do palácio dos Condes de Redondo, adquirido pela cooperativa no mesmo ano, através de um 

projeto de adaptação funcional (1987-c.1998) que o destinava a sede da instituição. Desta forma, 

concentraram-se no edifício as funções necessárias ao funcionamento de todos os cursos que, à data, 

compunham a universidade, os quais, segundo Justino Mendes de Almeida, ex-reitor da U.A.L., 

pertenceriam às áreas de “Ciências Sociais, Direito, Economia, Gestão, História, Línguas e Literaturas 

Modernas e Matemáticas Aplicadas”, sendo já eminente (resta saber se planeado no projeto inicial de 

reabilitação do palácio) o alargamento do âmbito das licenciaturas a “Engenharia [Eletrotécnica e de 

Comunicações], Informática, Relações Internacionais, (…) Ciências da Comunicação, Ciências Documentais, 

Tradutores e Intérpretes.” 298. O constante crescimento da oferta formativa ditou que no palácio funcionem 

atualmente, para além dos anteriores, novos cursos dentro e fora das áreas mencionadas, como Psicologia, 

                                                 
298 Breve história da Universidade Autônoma de Lisboa «Luís de Camões» (texto a partir de resumo ao discurso de Justino Mendes de 
Almeida no II Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação, 1998). Disponível em: ecientificocultural.com/ECC3/infcp05b.htm 
[13-03-2017]. 

Fig. 71 – Esquema cozinhas. 
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e a transformação de um conjunto de antigos armazéns em Campo de Ourique num segundo polo, onde 

se sedia o departamento de Arquitetura e o Instituto de Artes e Ofícios. Desconhecem-se a data e as 

circunstâncias que levaram à instalação paralela de uma escola de enfermagem no palácio dos Condes de 

Redondo, dispersa pelo complexo edificado. 

Apesar da notoriedade adquirida pela universidade, da ampla oferta formativa e da missão que reivindica 

enquanto “centro de criação, transmissão, crítica e difusão da cultura, ciência e tecnologia”299 , a data 

relativamente recente da fundação (ao nível institucional académico) e, sobretudo, a sua natureza privada, 

não permitem uma relação territorial de dimensões aproximadas às da Università degli Studi di Venezia. Foi 

responsável, porém, pela renovação do valor da antiga residência nobre, enquanto lugar do saber, sede de 

uma prestigiada instituição de ensino superior, tendo potenciado, melhor ou pior, a sua reabilitação e 

revitalização, salvando o palácio da ruína. 

 

4.2.2. FUNCIONALIDADE 

Num trabalho desta natureza torna-se difícil a medição das reais necessidades da U.A.L., avaliação 

importantíssima para determinar a funcionalidade e adequabilidade das atuais instalações. Proceder-se-á, 

portanto, a uma apreciação generalista, intimamente relacionada com o nível de salvaguarda que o tipo 

de uso e a intervenção em si proporcionam ao edificado histórico. Será realizada por comparação aos 

casos estudados, com base numa interpretação análoga, igualmente subdividida em organização funcional, 

sistema de circulação e opções técnicas, que, ao incluir noções de senso comum, pode resultar numa 

averiguação, em certa medida, imprecisa. 

 

ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 

Na análise da organização funcional, a estratégia adotada não sobressai de forma tão clara como no 

exemplo de Veneza, discernindo-se, porém, uma tentativa de semelhante zonamento. No caso do palácio 

dos Condes de Redondo, as dúvidas surgem na forma como se articulam as diferentes zonas, pondo em 

causa o objetivo da própria estratégia de zonamento, que, como visto na análise de Ca’ Foscari, 

corresponde à rentabilização e revitalização espacial. 
 

                                                 
299 Reivindica a missão de “enriquecimento humano e social da sua comunidade, dentro de um quadro de valores (…) de tolerância, 
de cooperação (…) e de respeito pelos direitos do Homem” com aspirações no domínio da compreensão pública. In “A Autónoma – 
Missão”. Disponível em autonoma.pt/pt/?det=14826&section=A_UAL&title=AAL&id=2914&mid=&mid=18 [13-03-2017]. 
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Começando pelos aspetos positivos da globalidade das opções tomadas, parece 

acertada a decisão de distribuição de áreas afetas a atividades comuns à vida 

académica e urbana (de restauração, comércio e serviços), pelos espaços com 

acesso direto e independente a partir da rua de Santa Marta, criando-se um 

“núcleo de transição público” na semicave. Da mesma forma, considera-se 

adequada a aparente vontade de revitalização dos espaços exteriores do palácio: 

do pátio central (fig. 73), tanto através da disposição de bancos em torno de toda 

a área exterior, como da atribuição das funções de átrio de distribuição e, 

parcialmente, loja académica (ainda que pessimamente posicionada) ao único 

espaço interior que comunica diretamente com o pátio (localizado no piso 2 e 

acessível através de duas escadas simétricas, construídas de raiz); do pátio interno 

com a utilização de generosos espaços do piso 1 (pertencentes ao “núcleo público”) 

para restauração e, assim, afetação desta área exterior a esplanada (fig. 74); da 

zona posterior do palácio, pertencente aos pisos 3, 4 e 5, onde o espaço exterior 

(anteriormente parte da quinta dos condes de Redondo) é circundado por nova 

construção afeta a atividades didáticas e de investigação (auditório e biblioteca), 

que promove a sua utilização como espaço de receção ou área de apoio a 

eventuais atividades de acesso público (fig. 75). 
 

Apesar do grande potencial dos pontos fortes assinalados, o objetivo de 

revitalização permanece aquém do expectável, devido a incongruências que se 

supõem resultar da indefinição de premissas claras e universais para todo o projeto 

de adaptação: na estratégia do “núcleo de transição público” da semicave, não se 

compreende a utilização de dois dos espaços da semicave, que mantêm acessos 

autónomos e eficazes a partir da rua de Santa Marta, como salas de aula, 

destoando da restante lógica de distribuição funcional do piso e tirando pouco 

Fig. 72 – Plantas 
esquemáticas 
da organização 
funcional. 

Fig. 73 – Pátio central. 

Fig. 74 – Pátio interno. 

Fig. 75 – Novo pátio da zona 
posterior. 
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proveito da espacialidade original e da acessibilidade de ambas as divisões; no 

pátio central, onde a proposta de revitalização é, só por si, menos assumida 

(provavelmente devido às dificuldades provocadas pelo desnível entre este e os 

pisos interiores), não parece fazer sentido a alienação da ala que limita o espaço 

exterior a norte, do âmbito estratégico em causa; no pátio interno é 

incompreensível tanto a utilização parcial da área exterior para I.S., como a total 

cobertura do espaço com uma estrutura em policarbonato (fig. 74.2) que provoca, 

inclusive, algum efeito de estufa; na zona posterior do palácio, de facto, a estratégia 

funcional satisfaz os requisitos. Porém, como se verificará na análise específica à 

aplicação de princípios de conservação e restauro (capítulo 4.2.3.), a materialização 

da própria construção não respeita o valor patrimonial do edifício antigo. 
 

Escrutinados os “pontos fortes” da organização funcional (que grosso modo 

significaram o estudo das relações interior-exterior e dos pisos inferiores), 

prossegue-se na análise aos pisos superiores, salientando-se os usos que refletem 

um impacto negativo para a compreensão e salvaguarda do edifício original 

(naturalmente concentradas na zona onde, com base no estudo do edifício, foi 

possível restituir com maior grau de certeza a sua espacialidade original – ver 

capítulo 4.1.3.). No andar nobre (piso 3) é flagrante o desrespeito por alguns dos 

espaços que constituem a característica “zona de aparato”. Na qualidade de 

elementos imprescindíveis para o significado e identidade original do edifício, 

estão totalmente desprovidos de uma estratégia integrada de reabilitação e 

otimização, mesmo tendo sido restaurados os três que mantinham os tetos de 

masseira, à data da aquisição do edifício pela cooperativa de ensino (destes três 

apenas os dois que integram a frontaria da zona sul se encontram devidamente 

aproveitados – fig. 76). A transformação em estúdios de comunicação da singular 

“sala vaga” (cujo teto é o terceiro dos que foram restaurados – fig. 77) e dos dois 

salões nobres que se localizariam na ala central (um dos quais corresponde ao que 

se supôs ser o principal) (fig. 78), representa uma verdadeira fatalidade para a 

apropriação, proveito e compreensão dos palácios urbanos lisboetas, deturpando 

a identidade do edifício e dificultando a proximidade entre população e património 

local. Especificamente nos dois salões da ala central, para além da inadequação do 

uso, põe-se em causa a opção de reutilização do mezanino superior (fig. 78.1). 

Ainda que seja um aproveitamento de uma estrutura pré-existente (pelo menos 

desde 1940300), considera-se que a intervenção levada a cabo pela universidade 

deveria ter adotado uma postura crítica, ponderando a destruição do mezanino ao 

                                                 
300 De acordo com planta do piso 3, datada de 1940 do AML op. cit. [anexo 7]. 

Fig. 76 – Salões da zona sul. 

Fig. 77 – “Sala Vaga”. 

Fonte: autonoma.pt. 

Fig. 78 – Salões da ala central. 

Fig. 79 – 2ª Sala distribuição. 



68 
 

reconhecer a importância da zona para a inteligibilidade dos valores que definem palácio. Infelizmente a 

sua ação foi inversa: a adaptação funcional deturpou ainda mais aquela que seria a configuração primitiva 

dos salões, ao destruir ( já depois de 1998) a parede que os mediava301. Em segundo plano, condena-se a 

reutilização das zonas I.S. do mesmo piso, construídas em 1911302, sem qualquer critério, na “alameda” 

exterior de fruição do pátio interno. Estas foram mantidas, ainda por cima, em condições limitadas para 

satisfação das necessidades atuais. (Não se deteta, aliás, qualquer estratégia global de distribuição das 

zonas I.S. no inteiro complexo edificado.) 

Relativamente ao piso 4, apesar de originalmente o mezanino do andar nobre ser já um piso de menor 

importância no edifício, não se justifica a desvirtuação que sofreu durante as obras de adequação do 

palácio a novas exigências da universidade. Tendo em conta que no projeto entregue à C.M.L. em 1990 

ainda constam pelo menos parte das paredes divisórias originais303 , verificando-se que atualmente se 

utilizam os espaços como laboratórios de informática e eletrotecnia, é provável que esta transformação 

tenha ocorrido na sequência da agregação destes cursos à U.A.L. Tal evidencia, e em resposta à questão 

levantada no capítulo 4.2.1., aquando a avaliação da renovação da identidade do palácio, a celeridade da 

elaboração do projeto inicial e a falta de preparação para as necessidades eminentes304, quanto mais para 

eventualidades de médio e longo prazo. 

 

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO 

                                                 
301 De acordo com planta de 1998, na qual é ainda representada a parede. AML – op. cit. [anexo 13]. 
302 De acordo com planta de 1911 do AML, op. cit. [anexo 4]. 
303 De acordo com planta de 1990 do AML, op. cit. [anexo 11]. 
304 Relembra-se que no ano em que terão terminado as obras, 1998, já estaria prevista a agregação dos referidos cursos. 
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Nas intervenções ao nível do sistema de circulação não transparece qualquer 

intenção de unificação do conjunto edificado. Compreende-se que possa ser difícil 

alcançar uma fluidez global de circulação num sistema onde, em primeiro lugar, 

em detrimento de um dos principais constituintes dos sistemas atuais – os 

corredores – se utilizam os próprios espaços para colmatar as ligações e, em 

segundo lugar, pelo facto de ser originalmente constituído por percursos 

segregados para os diferentes utilizadores, conforme a natureza das relações 

sociais da época. Não obstante, os novos elementos introduzidos, claramente, não 

se prestaram à resolução desta fragmentação, parecem ter sido fruto de 

necessidades pontuais satisfeitas por via de soluções isoladas. 
 

Relativamente à acessibilidade, o cenário afigura-se ainda mais preocupante. Não 

existem infraestruturas que satisfaçam um percurso para pessoas com mobilidade 

reduzida e não se procurou a superação de barreiras arquitetónicas, por mais 

inusitadas que sejam (exemplo: a elevação dispensável da esplanada do pátio 

interno que, sem qualquer valor histórico, arquitetónico ou simbólico, se decidiu 

manter (ver fig. 74); ou o desnivelamento provocado pela plataforma que eleva o 

pavimento dos salões com tetos de masseira à vista, desnecessariamente 

aproveitada – fig. 93). Esta despreocupação revela um desrespeito pela equidade 

no direito à apropriação dos espaços (e do património!), para não referir uma 

indiferença relativa à igualdade nas oportunidades de aprendizagem. Ainda assim, 

deteta-se uma preocupação em manter as antigas estruturas de circulação vertical, 

apesar de carecerem de intervenções de restauro. A degradação da escadaria 

nobre avançou de tal forma que alguns dos degraus apresentam fendas 

relativamente profundas (fig. 81) e a íngreme escada de acesso ao mezanino 

original apresenta um elevado grau de deformação (fig. 82). Ambas necessitam, 

pelo menos, de ações preventivas em relação ao futuro desgaste, enquanto não 

surge oportunidade de as restaurar. 
 

Na globalidade do sistema, a distinção entre elementos de circulação novos e 

antigos é demasiado subtil ou mesmo inexistente. Na construção dos novos 

elementos introduzidos, ou naqueles reaproveitados de intervenções anteriores, 

foi utilizado betão para a parte estrutural e pedra (de lioz) para acabamentos 

(espelhos e cobertores) (figs. 84-85), existindo variações em zonas exteriores, 

onde, por vezes, foi utilizada pedra da calçada. As guardas dos novos elementos, 

quando não se encostam a paredes, são em ferro, apoiadas nos próprios degraus, 

procurando assemelhar-se às guardas de varões e nós das janelas de sacada, em 

vez de se distanciarem para proporcionar a correta leitura cronológica das 

sobreposições e da autenticidade do conjunto (fig. 85). 

Fig. 81 – Escadaria nobre. 

Fig. 82 – Escada de acesso ao 
mezanino. 

Fig. 83 – Escada de ligação do 
piso 1 ao 2, zona sul. 

Fig. 84 – Nova escada de 
acesso ao piso 4 da ala norte. 

Fig. 85 – Nova escada que liga 
o pátio central ao piso 2. 
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Eventualmente, a redução da área de algumas salas com vista à criação de 

corredores, poderá constituir medida inevitável para o funcionamento da 

universidade e rentabilização da área útil letiva. Não sendo uma solução ideal e 

não conservando a espacialidade original das divisões do palácio, crê-se que a 

escolha dos locais exatos para o efeito, à exceção da zona dos estúdios, poderá 

corresponder à mais sensata (por exemplo nas salas da zona sul dos pisos 2 e 3, 

encostadas ao pátio interior, que correspondem a áreas secundarizadas, já 

alteradas em intervenções anteriores, sem certeza de qual poderá ter sido a sua 

configuração original). Não se percebe, porém, a necessidade de, no piso térreo, 

esta ação ter comportado a demolição das ombreiras originais dos vãos da enfilade 

(operação proposta no projeto de 1990, de adaptação a universidade305). 

 

ADAPTAÇÕES TÉCNICAS 

Mesmo que as novas instalações técnicas, dedicadas aos diferentes sistemas de 

redes infraestruturais, satisfaçam as normas e os níveis de conforto atuais306, são 

por vezes “rudes” e pouco adequadas à sensibilidade do edificado, chegando a 

significar agressões pontuais às estruturas (figs. 86-87). A flexibilidade nos espaços 

transformados parece não ter sido premissa, dada a dificuldade de identificação de 

conjuntos de peças especiais ou modulares (selecionadas por este ou por motivos 

de ordem estética). A exceção poderá existir, talvez, nos estúdios. Contudo, esta é 

facilitada pela utilização de uma estrutura autónoma, montada no interior das 

divisões reais, que permite esconder o sistema infraestrutural, mantendo-o pouco 

invasivo, à custa de ocultar toda a espacialidade original (fig. 88). 

Não existe uma área técnica de AVAC a servir todo o edificado, mas duas soluções 

distintas: uma específica para a biblioteca, aproveitando de forma inteligente o 

esconso do telhado da zona sul (ver planta do piso 4, fig. 72) e outra menos 

conseguida, de apropriação das zonas criadas pela grande espessura das paredes 

ou de vãos tamponados, que resultam em “armários tecnológicos” embutidos (fig. 

89). Na prática, esta última revela-se frequentemente inapropriada, por não se 

evidenciar nenhum critério para seleção dos vãos a utilizar: quando são 

aproveitados vãos anteriormente tamponados, não parece ter existido uma 

avaliação da sua importância para a leitura do espaço interior e muito menos uma 

deliberação sobre a hipótese de os restituir ao estado original; em casos de alguns 

                                                 
305 De acordo com planta de 1990 do AML, op. cit. [anexo 9]. 
306 Não avaliado concretamente, embora se duvide de uma satisfação acima do nível aceitável, tanto pelo tipo de equipamentos 
observados, como pelo aproveitamento de redes pré-existentes sem projetos devidamente documentados. Sabe-se que foi 
necessário um projeto elétrico de raiz, após ocorrência de uma explosão e constatação de inexistência de documentos que 
permitissem a compreensão da rede, à data, em utilização. Com o novo projeto foram descobertos fios elétricos em conflito com a 
rede de esgotos, perigo eminente para a preservação do edifício. 

Fig. 86 – Vão sala do piso 2. 

Fig. 87 – Azulejaria sala no 
piso 2. 

Fig. 88 – Pavimento salão da 
ala central (estúdio). 

Fig. 89 – Vão tamponado 
(armário AVAC). 

Fig. 90 – Luminária do salão 
da zona sul. 
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tamponamentos concretizados na própria adaptação a universidade, prescindiu-

se, por vezes, de vãos relevantes para a perceção do espaço original e/ou para a 

sua iluminação (sinónimo, por exemplo, de maiores gastos em iluminação artificial, 

cuja instalação de aparelhos, aumenta o risco de agressões às estruturas pré-

existentes). 

As alterações técnicas mais sensatas provenientes da adaptação a universidade, 

terão sido a substituição da rede de gás por energia elétrica (aumentando a 

segurança e diminuindo o risco de incidentes), a utilização de algumas prumadas 

das chaminés, segundo consta, para passagem da rede informática, e a preferência 

de LEDS em detrimento de lâmpadas fluorescentes ou incandescentes, 

aumentando a rentabilidade energética307. Relativamente à rede de luminotecnia, 

ficou por identificar o aproveitamento de alguma solução de iluminação para 

salientar ou diferenciar partes, elementos ou peças decorativas do conjunto 

edificado, embora se elogie a reversibilidade da iluminação de parede escolhida 

para os salões de tetos de masseira à vista (fig. 90). A solução permite não só 

salvaguardar os tetos, como, ao apoiar-se apenas pontualmente, poupar as 

paredes das divisões, mantendo-se, ainda, a coerência tipológica com a luminária 

embutida nos tetos falsos dos restantes espaços.  

A seleção dos espaços onde se utilizam tetos falsos (fig. 91) parece, em geral, 

sensata (à exceção da zona dos estúdios), questionando-se apenas, a coerência da 

solução construtiva e dos materiais escolhidos com a “essência” do edifício ou 

mesmo com a sensibilidade estética coletiva 308 . Os painéis de parede falsos 

parecem constituir uma opção que se articula de forma inteligente tanto com os 

aparelhos e peças da rede elétrica, como com o próprio espaço, possuindo, desta 

vez, acabamentos mais “dignos” de uma estrutura palaciana (fig. 92). Não se 

compreende, contudo, a (re)utilização do pavimento falso nos salões com tetos 

recuperados: apesar de protegerem o piso antigo, mantêm-no escondido e 

perturbam a permeabilidade e fluidez de circulação (fig. 93).  

 

4.2.3. PRINCÍPIOS, OPERAÇÕES E NÍVEIS DE AÇÃO 

A grande variedade de soluções utilizadas poder-se-ia fundamentar com a atenção 

às especificidades de cada situação, mas crê-se que resulta, ao invés, da natureza 

fragmentada do projeto de adaptação funcional. Independentemente desta 

                                                 
307 Informação recolhida em visita guiada às instalações da U.A.L., exclusivamente a partir do testemunho do arq. João Pancada 
Correia, membro da direção da C.E.U. e docente da universidade. 
308 Rever recomendações de Navarro relativamente à linguagem contemporânea, capítulo 2.5. – “Novo vs Antigo” (p. 33). 

Fig. 91 – Sala no piso 2.  

Fig. 92 – Sala no piso 1. 

Fig. 93 – Pavimento salão da 
zona sul. 

Fig. 94 – Vão sala do piso 1. 
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característica, é possível proceder a uma avaliação paralela e, novamente, 

generalista, sobre a aplicação dos princípios de conservação e restauro nos vários 

tipos de operações que, por sua vez, significaram diferentes níveis de intervenção 

no edificado. Assim, para além da averiguação do grau de reversibilidade das 

soluções já descritas, optou-se por individualizar os tipos de ação consoante o 

desfasamento da qualidade da sua materialização, por ordem decrescente. 

 

REVERSIBILIDADE 

Felizmente, muitas das opções menos prestigiantes acima descritas foram 

concretizadas como soluções reversíveis. Entre elas, algumas das formas de 

tamponamento, ou neste caso, ocultamento de vãos (figs. 94-97), as paredes 

divisórias, por exemplo, da zona das antigas cozinhas (piso 1), tetos e pavimentos 

falsos e toda a estrutura dos estúdios dispostos no andar nobre. Estes últimos, 

apesar de deturparem a espacialidade original, podem até contribuir para a 

preservação das estruturas originais, ao protegerem-nas e manterem-nas 

acessíveis para manutenção (figs. 88, 95). Tal caraterística já não se identifica, por 

exemplo, nos elementos de circulação vertical. Sejam eles aproveitamentos de 

intervenções anteriores ou introduzidos na adaptação a universidade, foram 

projetados como estruturas perenes, como revelam, inclusive, os materiais 

utilizados (figs. 84-85). 

 

RESTAURO 

A fachada oeste (fig. 49), a fachada sul e as fachadas do pátio central (fig. 73) foram 

alvo, em 2011, de uma intervenção específica de restauro, conduzida pelo atelier 

de arquitetura Fojo Cadima. Ao corresponder a uma intervenção 

convenientemente planeada, foi possível atingir um resultado que se pode 

considerar de sucesso: primeiro, por ter conservado as caraterísticas fundamentais 

da imponente frente do palácio, representativa, como se viu, da arquitetura 

palaciana da época e que compunha, desde os primórdios, a histórica rua de Santa 

Marta (não se recorreu a adições ou alterações em prol de uma falsa 

uniformização); segundo, por ter recuperado a envolvente do grande pátio 

central309 (e, consequentemente, contribuído para a sua revitalização), elemento 

fulcral e caraterístico da identidade do edifício. 

O restauro dos três tetos de masseira que sobreviveram às vicissitudes do tempo 

(anterior ao das fachadas), parece ter igualmente respeitado a essência destes 

                                                 
309 Nas fachadas do pátio foram removidos vãos que se sabem ter sido abertos na sequência de transformações abusivas que visaram 
o funcionamento de apartamentos no interior do palácio. Em 1990 estes elementos ainda existiriam (consultar anexo 12, corte 1), 
mas crê-se que a sua remoção terá sido anterior aos trabalhos de restauro que se descrevem (2011). AML – op. cit.. 

Fig. 95 – Vão salão da ala 
central (estúdio). 

Fig. 96 – Vão sala do piso 2. 

Fig. 98 – Vão sala do piso 2. 

Fig. 97 – Vão sala do piso 2 
(auditório).  

Fig. 99 Vão salão da ala central. 
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típicos trabalhos de carpintaria (fig. 76). 

 

ADAPTAÇÃO MÍNIMA 

Relativamente a opções de adaptação que determinaram menor intervenção no 

edificado, as soluções podem considerar-se funcionais, mas denunciam, em geral, 

a aleatoriedade das escolhas de projeto, sendo pouco aproveitadas para a 

valorização do conjunto. Exemplo desta situação é a escolha de grande parte do 

mobiliário para decoração interior nos espaços principais (fig. 76 e 79). 

Incompreensível em termos de origem e sem coerência entre si, não constituem 

nem peças modernas nem peças de mobiliário com valor histórico-artístico 

identificável (pelo menos pela maioria dos utilizadores do palácio, já que não 

possuem qualquer informação adicional visível). 

 

REAPROVEITAMENTO DE ANTERIORES ALTERAÇÕES 

Claramente não houve nem ponderação nem espírito crítico em relação à seleção 

das pré-existências a reaproveitar, como se exemplificou anteriormente com o 

mezanino da ala central (fig. 78.1) e com a zona I.S. da “alameda”. Não obstante, 

poder-se-ia ter introduzido algum tipo de diferenciação entre aquelas primitivas e 

as de data posterior, operação, ao que parece, não executada. 

 

CONSTRUÇÃO NOVA 

A nova construção, tendo em conta o enorme potencial conferido pela hipótese 

de liberdade criativa, carece de qualidade a diversos níveis. Como se viu nos vários 

elementos pontuais (do sistema de circulação, do mobiliário ou relativos às 

adaptações técnicas), quando deveria ser identificável, pouco se assume ou 

diferencia das pré-existências e raramente consiste em soluções inventivas com 

valor arquitetónico individual, chegando até, em algumas situações, a prejudicar 

valores intrínsecos ao palácio. Na reinterpretação e transformação da ala posterior 

em biblioteca e, ainda mais estranhamente, no novo núcleo construído nas suas 

traseiras (fig. 100), evidencia-se a falta de qualquer relação entre novo e antigo, 

seja ela diferenciação, articulação, sugestões de âmbito intangível ou 

complementaridade funcional, recorrendo-se, inclusive, a ações dilacerantes para 

a memória do passado e para o entendimento do palácio original. A arquitetura 

global, aparentemente sem qualquer linha de orientação estratégia transversal, ao 

não se relacionar nem distanciar o suficiente da construção pré-existente, torna 

cronologicamente confusa a leitura histórica do conjunto, impossibilitando a 

identificação, por exemplo, de qual seria o limite do edifício primitivo ou dos 

Fig. 100 – Nova construção 
da zona posterior 

Fig. 101 – Dois vãos da nova 
construção da zona posterior.

Fig. 102 – Poço do pátio da 
zona posterior 

Fig. 104 – Nicho de sala no 
piso 2 (sala dos azulejos). 

Fig. 103 – Sala no piso 2 (sala 
dos azulejos). 



74 
 

elementos que pertencem à nova edificação. Na adaptação da ala posterior a biblioteca, recorreu-se, 

inclusive, a reconstruções ou recomposições (permanece a dúvida) ambíguas e injustificadas, 

provavelmente erróneas, como a utilização de janelas de sacada semelhantes às das fachadas originais (fig. 

101). Suspeita-se igualmente que o poço presente no novo pátio das traseiras tenha sido transladado, não 

existindo qualquer informação sobre a sua proveniência (fig. 102). 

Já no piso intermédio da zona sul, foi posta em prática uma operação de natureza semelhante, embora 

por razões totalmente diversas. Numa tentativa de salvar azulejaria desmontada e danificada aquando da 

adaptação a universidade anos antes310, foram recolhidos e recompostos, numa das salas encostadas ao 

pátio interior, vários azulejos provenientes do entulho de obras noutros espaços (fig. 103). Não obstante, 

falta rigor à recomposição que, não estando devidamente identificada ou documentada, dificulta a 

compreensão da organização interna do palácio e confunde decoração transladada com aquela in situ 

(existem azulejos a ornamentar os nichos das paredes laterais do vão que se crê pertencerem a decoração 

pré-existente – fig. 104). 

 

4.2.4. REFLEXÃO CRÍTICA 

A partir da análise de situações concretas, é possível refletir sobre os pontos fortes e fracos da totalidade 

da intervenção de adaptação do palácio dos Condes de Redondo a Universidade Autónoma de Lisboa, 

concluindo-se que a melhor caraterística reside no grau de reversibilidade de grande parte das alterações 

pontuais, apesar de nem sempre serem adequadas. Contudo, o panorama geral reflete uma intervenção 

pobre e frequentemente desrespeitadora da identidade e autenticidade do edifício pré-existente, 

consequência direta, crê-se, da ausência de minucioso e imprescindível trabalho preliminar: inexistência de 

um estudo rigoroso e aprofundado da estrutura a adaptar (incluindo in situ); carência na identificação 

preliminar de objetivos hierarquizados e respetiva estratégia de concretização (definindo-se primeiro as 

linhas orientadoras gerais para todo o projeto); ausência de uma avaliação ao impacto das medidas 

planeadas antes da sua materialização. É provável que a situação tenha sido incentivada por motivos de 

ordem financeira, já que, mesmo tendo sido a obra financiada pelo setor privado, foi a adaptação a 

universidade que salvou o palácio da ruína, ao evitar atempadamente o desenvolvimento de um estado de 

degradação irremediável e ao dispensar, apesar de tudo, recursos financeiros para o restauro de elementos 

de valor patrimonial (como tetos de masseira, fachadas, etc.). Porém, a abordagem revela fraco 

discernimento, ao não investir no potencial de rendimento de uma intervenção e gestão ponderadas. 

Rentabilidade por meio de poupança energética, de aproveitamento máximo da área útil para 

desenvolvimento das atividades académicas, de durabilidade das estruturas e consequente diminuição das 

necessidades (e gastos) de manutenção e através de estratégias de partilha, como são exemplo as 

                                                 
310 Para além da confirmação por parte do arquiteto João Pancada Correia, membro da Direção da C.E.U., de acordo com testemunho 
anónimo, publicado num blog a 2 de Junho de 2016: “No final de 80, faziam-se obras para o que veio a ser a universidade, entrei para 
ver o interior e assisti aos trolhas a partirem toda a azulejaria azul e branca duma da salas. Não havia um intacto... Fui logo embora. 
Não podiam ter sido salvos?...”. Disponível em: lisboadeantigamente.blogspot.pt/2016/05/palacio-dos-condes-de-redondo-bairro.ht 
ml [16-03-2017]. 
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implementadas em Ca’ Foscari, de promoção de eventos, aluguer de espaços e de visitas guiadas. 

Em suma: critica-se a ausência da correta avaliação preliminar e consequente projeto de adaptação coeso311, 

a fraca relação territorial alcançada (carências gritantes de acessibilidade e permeabilidade), 

especificamente, a indefinição dos limites novo/antigo e a clareza cronológica das diferentes épocas das 

sobreposições arquitetónicas, algumas adaptações técnicas agressivas e pouco especializadas, o mau 

aproveitamento tanto do potencial das adições como dos pontos fortes do edifício original (luz natural, 

amplitude dos espaços) – resultado da fraca ponderação da compatibilidade de cada espaço com cada 

uma das novas funções e da articulação funcional do sistema como um todo –, a falta de documentação 

da obra, ou, pelo menos, da disponibilização e divulgação geral desta e de outra informação sobre o 

palácio (inclui a comunicação no local, inclusive através da própria intervenção de adaptação312), seja a 

utilizadores usuais do palácio, indivíduos da comunidade onde este se insere ou meros interessados na 

contextualização do património cultural, que afinal, pertence a todos. 

 

4.3. PROPOSTA TEÓRICA DE ALTERAÇÕES 

A partir da precedente avaliação, pretendendo-se corrigir algumas das situações identificadas, arriscam-se 

sugestões básicas que se poderão conjugar, chamemos-lhe, numa proposta preliminar teórica de 

intervenção (mesmo que por vezes idílica, pelo reduzido aprofundamento na avaliação das diferentes 

variáveis). Nesta proposta refletir-se-á a criação de estratégias fortes em prol da unidade do conjunto, ou 

reforço das que mereçam ser continuadas, como é exemplo o “zonamento” da organização funcional ou a 

inerente vontade de revitalização dos espaços exteriores. 

Antes de mais, sugere-se uma medida facilitadora e solucionadora de parte dos problemas relacionados 

com a falta de espaço. Atualmente encontra-se desocupado o lote contíguo à ala norte que, praticamente 

desde a sua construção, funcionou como estação de serviço, oficina e/ou garagem. Este é constituído por 

um aglomerado de barracas responsáveis pela deturpação do alçado norte do palácio e pelo acréscimo da 

descontextualização do edifício na frente da rua de Santa Marta e início da Conde de Redondo (ver fig. 

57.2). Estes fatores justificam o investimento, que possibilitará, portanto, a resolução de várias questões em 

simultâneo. Independentemente das funções atribuídas, o volume correspondente ao novo lote 

comportaria apenas um piso, possibilitando a recuperação de um jardim (ou apenas grande terraço) ao 

nível da cobertura, em alusão ao que anteriormente ocupava semelhante posição, enquanto parte da 

identidade da antiga residência dos Condes de Redondo. O conjunto proporcionaria a oportunidade 

perfeita para reabilitação integral do alçado norte e das suas relações interior-exterior. 

                                                 
311 Citam-se algumas passagens patentes num documento à guarda do AML, em resposta ao pedido de deferimento do levantamento 
do embargo de obras que decorriam em 1990. Refere este documento: “tratando-se porém de um edifício classificado o projecto 
deverá ser mais explícito quanto à intervenção que se pretende executar nomeadamente quanto ao valor patrimonial das paredes a 
demolir.”; “(…) dos anteriores projectos de alterações apresentados (…) cuja qualidade das soluções foi oportunamente salientada, 
nenhum deles se encontra até ao momento licenciado, estando no entanto as obras já executadas”; “(…) [devem] ser solicitados mais 
elementos que permitam uma apreciação mais detalhada (…) para consulta do IPPC.” In AML – op. cit. 
312 Segundo Navarro, “o monumento é, sem dúvida, o melhor documento de si mesmo.” Antoni NAVARRO – op. cit., p. 17 [tradução 
da autora]. 
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Na sugestão subsequente, têm-se como referência Ca’ Foscari (ou uma variante). Com o propósito de 

resolver as grandes questões das redes infraestruturais e tecnológicas, poder-se-ia projetar para o pátio 

central semelhante “central técnica” enterrada. Porém, tendo em conta os elevados custos que tal operação 

poderia comportar, as complicações de eventuais descobertas arqueológicas e a adulteração da natureza 

desafogada do pátio central que iria significar (pela construção vestigial que teria de existir ao nível térreo 

para garantir a acessibilidade à central), propõe-se, como alternativa, a utilização da zona tardoz do novo 

lote adquirido, ao nível da rua de Santa Marta. Esta incorporaria as grandes máquinas do sistema e 

dispensaria assim as dispendiosas escavações. Ou ainda, como opção ideal, numa ótica de rentabilização 

do espaço, se ainda existisse nessa área o grande depósito de combustível enterrado, construído na época 

da estação de serviço Auto-Triunfo313 , poder-se-ia aproveitá-lo para cumprimento da função, evitando 

abdicar de espaço útil ao nível do piso térreo. Não obstante, se se verificasse ser impossível a compra total 

ou parcial do lote (apenas o depósito), seria possível a utilização da semicave da ala norte, embora 

abdicando de espaço útil letivo. 

Como parte integrante de um projeto de adaptação conveniente, propõe-se uma reorganização funcional 

e uma reformulação profunda do sistema de circulação, com opções de percurso para pessoas com 

mobilidade reduzida (parte da real adaptação do palácio que se considerou extremamente deficitária).  

                                                 
313 Um documento de 1931 refere a “instalação de uma bomba […] de gasolina e respetivo tanque subterrâneo no interior da garagem 
Auto Triunfo”. In AML – op. cit. 
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Acessos Fig. 105 – Plantas esquemáticas da proposta de readaptação.
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Assim, reabilitar-se-iam, sem exceção, os primitivos acessos do palácio, tornando-os funcionais e em todo 

o edifício criar-se-iam três núcleos de circulação vertical, sempre complementados por uma área de 

elevadores e apoiados pelas novas rampas do pátio central: o núcleo central (no qual se chegou a propor 

a posição exata dos dois elevadores e das novas escadas), complementar-se-ia com a escadaria nobre e 

com a nova rampa 1, permitindo a conexão vertical das áreas letivas do núcleo antigo; os dois periféricos 

serviriam percursos secundários, um das novas áreas didáticas (tanto do núcleo didático como do núcleo 

novo), complementado pela rampa 2 e outro de natureza independente, que serviria a “área docente” e 

seria complementado pelo acesso sul, de ligação ao adro da igreja (desconhece-se em que medida pode 

ou não ser partilhado entre Universidade Autónoma e Hospital de Santa Marta, ao qual pertence 

atualmente).  

Em termos de reorganização funcional, opta-se pela divisão clara em quatro núcleos distintos.  

1 – Núcleo “público” de serviços: no piso semienterrado da zona sul manter-se-ia a concentração de 

atividades de âmbito público, partilhadas entre a vida académica e o quotidiano urbano, procedendo-se a 

uma reorganização menor que acentuasse ainda mais a estratégia. Esta alteração corresponderia à 

transformação das salas com acesso direto a partir da rua em livraria e reprografia, restituindo a 

espacialidade e ligação originais dos dois espaços, significaria uma reorganização das restantes funções já 

afetas à zona e incluiria a transposição da loja académica e da associação de estudantes para este piso 

(atualmente no piso 2), passando a integrar, o “núcleo público” de serviços. Aproveitar-se-iam ainda alguns 

dos espaços para a tuna camoniana (atualmente no piso 4) e, à semelhança do sistema adotado em Ca’ 

Foscari, para “relançamento” das redes infraestruturais provenientes da “central” que alimentariam o 

“núcleo antigo”. 

2 – Núcleo didático e de investigação: a ala norte transformar-se-ia num grande bloco dedicado à didática 

e à investigação, servindo igualmente os cursos de âmbito tecnológico (ex.: engenharia eletrotécnica, 

informática, ciências da comunicação). No piso semienterrado (piso 1) localizar-se-iam os estúdios, por 

prescindirem de iluminação natural, e no piso 2, assumindo-se a estratégia de revitalização do pátio central, 

localizar-se-iam espaços de natureza polivalente (à semelhança dos que circundam um dos pátios no 

exemplo de Ca’ Foscari). Estes seriam acessíveis através de uma escada na zona da entrada principal do 

palácio314, da rampa 2 e da primitiva escada fronteira à escadaria nobre, possibilitando tanto um percurso 

expositivo contínuo, se assim convier, como o acesso a pessoas de mobilidade reduzida. No andar nobre 

(piso 3) instalar-se-ia a biblioteca, com acesso direto ao novo jardim/terraço, aproveitando a luz natural 

norte (indireta). Desta forma haveria hipótese de estar a restituir a função original do espaço, e recuperar-

se-iam as ligações interior-exterior da ala norte. A biblioteca seria ainda complementada pelo grande salão 

que se sobrepõe à entrada principal do palácio, transformado em sala de leitura, e pelo novo volume do 

lote adquirido, no seu único piso (ao nível da rua), onde se encontrariam os respetivos serviços. O quarto 

                                                 
314 Idealmente na posição desenhada, para que rampa e escada desemboquem no mesmo espaço, que assim melhor desempenha um 
papel de receção, se necessário. Porém, seria aceitável o reaproveitamento da que atualmente existe. 
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piso seria composto pela zona multimédia e laboratórios, aproveitando a proximidade à nova “central 

técnica”, idealmente situada no lote adquirido. 

3 – Núcleo antigo – o núcleo antigo corresponderia basicamente à zona sul e ala central do edifício original, 

excluindo-se o piso 1. O núcleo seria dividido entre “área letiva” e “área docente”, correspondendo a 

primeira, maioritariamente a salas de aula e a segunda, a gabinetes e salas de professores. Esta última seria 

circunscrita à zona do primitivo mezanino, onde atualmente estão instalados os laboratórios multimédia e 

a sala da tuna camoniana (ponderar-se-ia a restituição da organização original do mezanino, que se 

destruiu praticamente na totalidade na adaptação a universidade). Para funcionamento da área letiva, no 

piso 2 manter-se-ia o átrio de distribuição ( já sem a loja académica) e transformar-se-iam os atuais 

auditórios em salas normais – operação que permitiria o devido aproveitamento da luz natural dessa sala, 

onde atualmente os vãos se encontram bloqueados pelos degraus da plataforma que compõe a estrutura 

do auditório (ver fig. 97). Tanto nesse piso como no andar nobre (piso 3), para rentabilização espacial, não 

seriam eliminados os corredores da zona sul. Procurar-se-ia, no entanto, uma estratégia de distinção entre 

as novas divisórias e as antigas. Ao nível do andar nobre, recuperar-se-ia a função inicial da “sala vaga” – 

simples espaço de distribuição e de “espera” – ou atribuir-se-ia uma contemporânea equivalente, por 

exemplo, área polivalente, ação que se acredita ser absolutamente necessária para o respeito da identidade 

do edifício antigo e que é posta em prática, por exemplo, no palácio Tassoni (ver cap. 3.2.1.). A ala central 

seria restituída à espacialidade original, em termos de divisão espacial e pé direito dos salões, eliminando-

se o mezanino posterior à construção do palácio. Os novos elementos exprimir-se-iam, por exemplo, 

através de materiais distintos e utilizar-se-iam referências intangíveis às pré-existências (eventualmente, a 

um teto trabalhado). O salão sobreposto à zona da entrada principal do palácio, no piso inferior, ficaria 

associado à biblioteca e o outro destinar-se-ia a sala de aula, resolvendo-se a acessibilidade sem serem 

necessários corredores e sem outra alteração para além da correta distribuição das funções universitárias. 

Renuncia-se, portanto, em qualquer ponto da sequência de salões nobres, à destruição ou tamponamento 

dos vãos que constituem a enfilade (que, na verdade, sendo devidamente aproveitados, apenas 

acrescentam flexibilidade funcional ao conjunto de espaços). Restituir-se-ia, igualmente, o caráter exterior 

à “alameda” do pátio interno, nomeadamente na ligação à zona posterior do palácio. 

4 – Núcleo novo – O “núcleo novo”, que seria constituído pela ala posterior do palácio e pela zona das 

traseiras que termina no limite atual do lote, seria totalmente reconfigurado em relação ao que hoje existe, 

tendo por base uma liberdade criativa orientada pelos objetivos da inteira intervenção. O núcleo consistiria 

na articulação de três zonas: uma exterior (talvez numa sucessão de pátios relacionados em entre si), uma 

zona de espaços didáticos, com salas de conferências e/ou auditórios (complementada, se ainda se 

verificasse necessário, por salas de aula, que se circunscreveriam à ala posterior do edifício primitivo) e uma 

terceira zona, atribuída à escola de enfermagem. Esta intervenção não deixaria ambígua a interpretação 

cronológica do edificado, utilizaria uma linguagem contemporânea que distinguisse inequivocamente a 

construção nova da pré-existente, redefinindo (ou apenas sugerindo) o limite do antigo palácio, sem 

contudo recorrer a adições desnecessárias. 
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O novo lote, se adquirido, serviria, então, para colmatar as necessidades ao nível dos serviços, tanto 

daqueles dedicados exclusivamente ao funcionamento da universidade, como outros de caráter mais 

público, dedicados à nova zona expositiva/polivalente da ala norte e à partilha da representativa residência 

dos Condes de Redondo entre utilizadores da U.A.L. e a restante comunidade. 

Enquanto linhas orientadoras para a totalidade da intervenção, na diferenciação novo/antigo dos espaços 

e elementos fundamentais do edifício antigo, a preponderância seria uma intervenção minimalista, análoga 

à adotada no palácio Tassoni, procurando-se paralelamente em todo o projeto, referências de âmbito 

intangível, como as que Carlo Scarpa introduziu em Ca’ Foscari. Ao recorrer a um projeto de luminotecnia 

adequado e globalmente coerente, poder-se-ia aproveitá-lo para destaque de determinados elementos 

ou, como criativamente se utilizou no palácio Giuliari, para a própria distinção novo-antigo. Nos espaços 

secundários e/ou fortemente alterados por intervenções anteriores, sem documentação que forneça pistas 

sobre a sua configuração original, poder-se-iam arriscar diferenciações mais acentuadas, como 

demonstrou ser viável o exemplo do mesmo palácio. 

Por último, se da universidade houvesse uma verdadeira vontade de prosseguir com uma readequação 

funcional em conformidade com uma reabilitação apropriada do palácio, propor-se-ia, no limite, a troca 

dos programas letivos do polo de Campo de Ourique (antigos armazéns) com os atuais de Santa Marta. O 

funcionamento de um curso de arquitetura e instituto artístico (ainda por cima com cursos de conservação 

e restauro!) nas instalações de um edifício histórico reabilitado, não só faria todo o sentido a nível concetual, 

como, a nível funcional, o tipo de aulas permitiria uma maior compatibilidade com as caraterísticas 

intercomunicantes dos espaços pré-existentes, podendo-se dispensar, por exemplo, a subdivisão 

provocada pelos corredores. Da mesma forma, a reutilização de arquitetura industrial (embora no caso de 

Campo de Ourique não tenha sido adaptada especificamente para este propósito) permite, à partida, maior 

compatibilidade com as instalações necessárias às novas tecnologias, inerentes a cursos de informática, 

comunicação, media e eletrotecnia. Sendo assim, esta troca não seria absoluta, alguns dos cursos de âmbito 

intermédio às duas áreas manter-se-iam no palácio de Santa Marta, consoante o espaço disponível, 

estabelecendo-se uma ordem de prioridade de acordo com a área científica de cada um. Apenas a título 

indicativo, sugere-se que a ordem se assemelhasse à seguinte: num primeiro patamar e por ordem, os 

cursos das áreas de História, línguas e literaturas, psicologia, ciências sociais e direito; em segundo plano 

seguindo a mesma lógica, os cursos das áreas de gestão, economia e matemáticas aplicadas. 
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CONCLUSÕES 

Tendo-se formalizado a intenção de definir uma estratégia potencialmente eficaz para a preservação dos 

palácios urbanos lisboetas, crê-se que, num âmbito que não pretendia ultrapassar a análise preliminar, se 

pode considerar satisfeita a premissa, cumprida à custa do método adotado, de focagem progressiva da 

investigação. 

Ao estudar primeiramente a tipologia arquitetónica em questão, para que a base estratégica da intervenção 

se fundasse na especificidade do próprio património, encontrou-se resposta na (re)adaptação funcional. 

Para que a solução não se assumisse como ato gratuito, mas se justificasse per si, aumentando as hipóteses 

da intervenção se tornar auto-suficiente (retorno do investimento inicial e futura gestão), estipulou-se o 

novo uso com base na análise das atuais exigências da sociedade. Concluiu-se como opção que melhor 

equilibra preservação e reapropriação genuína do património, com potencial de alcançar uma intervenção 

sustentável, poder adequar-se um uso cultural de âmbito académico. 

A viabilidade da proposta, procurada por via da avaliação da compatibilidade entre uso e edifício, parece 

confirmar-se: tanto de um ponto de vista teórico, ao representar um balanço positivo entre os prós e 

contras inevitáveis em cada intervenção, estando de acordo com as recomendações no âmbito da 

salvaguarda de património cultural; como a nível prático, comprovado pelos casos internacionais 

investigados, em que não se questiona a qualidade efetiva das adaptações. Estando estes casos fora do 

contexto lisboeta, encontrou-se no Palácio dos Condes de Redondo a oportunidade de avaliação de um 

exemplo concreto. Confirmou-se a debilidade da intervenção que o transformou em Universidade 

Autónoma, concluindo-se que resultou não da incompatibilidade da função que propôs, mas da ausência 

de um estudo preliminar, de um projeto de adaptação coeso e do estabelecimento de objetivos globais 

para a intervenção. Facilmente se prova esta inferência pelo facto de ter sido possível desenvolver uma 

contraproposta de intervenção, apesar de teórica e preliminar, bastante realista, que não impôs a alteração 

do uso universitário. Esta proposta é ainda prova de não ser impossível reverter adaptações funcionais 

abusivas, dando esperança a outros exemplos palacianos lisboetas em situações críticas, eventualmente 

mesmo àqueles que tenham perdido o seu significado cultural. É essencial uma mudança de mentalidade 

generalizada, uma consciencialização efetiva dos benefícios de uma reabilitação patrimonial apropriada, 

apontados neste e em muitos outros trabalhos dentro da área. 

Naturalmente, cada caso é um caso, e estes devem ser individualmente submetidos a estudos metódicos 

mais aprofundados, baseados em rigor científico e análises in situ (nomeadamente aquele que 

superficialmente se avaliou nesta dissertação). Não obstante, propõe-se que a estratégia adquira um 

caráter abrangente e se extrapole o método aqui apresentado, inclusive a diferentes tipos de património 

arquitetónico subvalorizado. Convicta do potencial, deixa-se como sugestão para futura investigação, uma 

avaliação mais detalhada da hipótese de vários palácios urbanos incorporarem a rede universitária local, 

numa solução integrada, análoga à utilizada nas cidades do norte de Itália, de reabilitação e preservação 

contínua por via da utilidade pública. 
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ANEXOS 



 



ANEXO 1 – CRONOLOGIA DO PALÁCIO DOS CONDES DE REDONDO 

 

1588 – Abertura de uma porta de comunicação entre a igreja do convento de Santa Marta e as casas de D. 

Helena. Construção de tribuna sobre a sacristia desta igreja, voltada para a capela-mor. 

? – Encerramento da tribuna por ordem de D. Helena e colocação de uma lápide. 

? – Compra em hasta pública das casas de D. Helena por parte do Conde de Redondo (eventualmente pelo 

6º conde, D. Francisco Coutinho (1588-?)). 

1686 – Vaga do título de Conde de Redondo para a coroa com a morte do 8º conde, D. Francisco de 

Castelo-Branco. 

1693 – Concessão do título de 9º Conde de Redondo a D. Manuel Coutinho (1661-1699), primo em 6º grau 

do 1º Conde de Redondo, por parte de D. Pedro II. 

1693 – Testamento de D. Fernão de Sousa de Castelo-Branco Coutinho e Menezes (1643/44-1707), 9º Sr. 

De Gouveia sobre o Tâmega (futuramente 10º Conde de Redondo), no qual o próprio afirma ser freguês 

da freguesia de S. José. 

c.1693-1695 – Estadia de D. Catarina de Bragança no palácio, antes de se transferir para a sua quinta na 

Bemposta. A rainha utiliza a tribuna para ouvir a missa (que foi, portanto, reaberta em data incerta) e, 

segundo consta, volta a encerrá-la quando abandona o palácio. 

1707 – Concessão do título de 10º Conde de Redondo a D. Fernão de Sousa de Castelo-Branco Coutinho 

e Menezes, após a morte do 9º conde, por carta de D. João V. 

1709 – Reabertura e reconfiguração da tribuna por ordem de D. Tomé de Sousa Coutinho Castelo-Branco 

e Menezes (1677-1717), 11º Conde de Redondo. 

1727 – O palácio encontra-se alugado ao embaixador Marquês de los Balbazes (possivelmente em regime 

de aluguer parcial) e a 10 de Setembro do mesmo ano celebra-se o nascimento do infante de Espanha. 

Nesta data as casas nobres já tinham sido restruturadas e a fachada teria já a feição próxima da que 

sobreviveu até aos dias de hoje. 

c.1775-1791 – Restauros pontuais no palácio (possivelmente recuperação de alguns danos provocados pelo 

terramoto de 1755). Segundo consta, alojaria por volta deste período, grande quantidade de pessoas, não 

se sabendo quem. 

c.1834 – Provável fim da utilização do palácio como residência principal da Casa de Redondo, com a recolha 

do 15º Conde, D. José Luís Gonzaga de Sousa Coutinho Castelo Branco e Meneses (1797-1863), para a sua 

Quinta do Bonjardim após exílio de D. Miguel. 

c.1835– Empréstimo da casa e do teatro restaurado pelo Conde de Ceia para representação de peças 

organizadas por uma companhia particular composta, entre outros, pelo Marquês de Fronteira. 



1878 – Venda da quinta e provavelmente do palácio à “companhia do Bairro Camões”. 

1880-c.1905 – Construção do Bairro Camões nos terrenos da antiga quinta anexa ao palácio. 

1891 – Funciona no palácio um “hospital de gripe” e uma escola e a “parte superior” encontra-se subdividida 

em quartos, alugados a famílias pobres. 

1903 – O palácio pertence já a Polycarpo Pecquet Ferreira dos Anjos (1845-1905), que o deixa em herança 

à filha Matilde Munró dos Anjos (1875-1963), 1ª Condessa de Arnoso (proprietária, pelo menos até 1959). 

1905-c.1985 – Série de obras de adaptação, sobretudo na ala norte, às funções que o palácio acumula. 

Estas funções resumem-se a: habitação plurifamiliar (pelo menos no primeiro andar da ala norte, R/C da 

zona sul e na ala nascente); a partir de 1910, duas escolas primárias, nos 37 e 38 (funcionam no andar nobre 

e mezaninos da ala poente e da zona sul, utilizando os pátios interiores); vários estabelecimentos 

comerciais (provavelmente afetos ao piso semi-enterrado); a agência funerária Magno (em 1950 localizada 

na zona sul, com entrada pelo n°56A, e em 1977 na ala poente); a assistência infantil e a cantina escolar da 

freguesia Coração de Jesus (a funcionar pelo menos em 1950). 

1939 – Incêndio que afeta sobretudo a ala poente e a zona sul do palácio. 

1940 – Obras de reparação (telhado, soalhos, estuques e pinturas nos tetos e paredes). 

1974 – Classificação do palácio como Imóvel de Interesse Público. 

1985 – Compra do edifício por parte da Cooperativa de Ensino Universitário (C.E.U.-C.R.L.) que o destina a 

Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões (U.A.L.). 

1987-c.1998 – Projeto e obras de adaptação do palácio a U.A.L., que incluíram obras pontuais de restauro 

(segundo consta, três tetos de masseira, paredes mestras, telhados, cantarias e soalhos). 

1998 – Início do funcionamento letivo da U.A.L.. 

1996 – Integração do palácio na recém-criada Zona Especial de Proteção (ZEP) conjunta dos edifícios 

classificados da Avenida da Liberdade e área envolvente. 

2011-2012 – Restauro das fachadas poente e sul, com projeto do atelier Fojo Cadima Lda. 
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ANEXO 2 – EXCERTO DA ÁRVORE GENEALÓGICA
       DA CASA DE REDONDO

Informação compilada a partir do portal de
genealogia Geneall. Disponível em: geneall.net/pt/
[1-05-2017].



ANEXO 3 – AML, DESENHOS 1903 (editado)



ANEXO 4 – AML, DESENHO 1911, PLANTA DO PISO 2



ANEXO 5 – AML, DESENHOS 1931



ANEXO 6 – AML, DESENHOS 1935



ANEXO 7 – AML, DESENHOS 1940



ANEXO 8 – AML, DESENHO 1990, PLANTA PISO 1



ANEXO 9 – AML, DESENHO 1990, PLANTA PISO 2



ANEXO 10 – AML, DESENHO 1990, PLANTA PISO 3



ANEXO 11 – AML, DESENHO 1990, PLANTA PISO 4



ANEXO 12 – AML, DESENHOS 1990, CORTES



ANEXO 13 – AML, DESENHO 1998, PLANTA PISO 3



A'

A

ANEXO 14 - DESENHOS

RECONSTITUIÇÃO

Planta piso 1

Escala 1:250 Maio 2017

Maria João Banha

Existente original (corte)

Em falta (corte)

Em excesso (corte)

Dúvida se original, provável (corte)

Dúvida se original, pouco provável (corte)

Dúvida se em falta, provável (corte)

Dúvida se em falta, pouco provável (corte)

Proposta de original (corte)

Em excesso (vista)

Dúvida se original (vista)

Dúvida se em falta (vista)

Proposta de original (vista)

Zona de difícil reconstituição



A'

A

ANEXO 15 - DESENHOS

RECONSTITUIÇÃO

Planta piso 2

Escala 1:250 Maio 2017

Maria João Banha

Existente original (corte)

Em falta (corte)

Em excesso (corte)

Dúvida se original, provável (corte)

Dúvida se original, pouco provável (corte)

Dúvida se em falta, provável (corte)

Dúvida se em falta, pouco provável (corte)

Proposta de original (corte)

Em excesso (vista)

Dúvida se original (vista)

Dúvida se em falta (vista)

Proposta de original (vista)

Zona de difícil reconstituição



A'

A

ANEXO 16 - DESENHOS

RECONSTITUIÇÃO

Planta piso 3

Escala 1:250 Maio 2017

Maria João Banha

Existente original (corte)

Em falta (corte)

Em excesso (corte)

Dúvida se original, provável (corte)

Dúvida se original, pouco provável (corte)

Dúvida se em falta, provável (corte)

Dúvida se em falta, pouco provável (corte)

Proposta de original (corte)

Em excesso (vista)

Dúvida se original (vista)

Dúvida se em falta (vista)

Proposta de original (vista)

Zona de difícil reconstituição



A'

A

ANEXO 17 - DESENHOS

RECONSTITUIÇÃO

Planta piso 4

Escala 1:250 Maio 2017

Maria João Banha

Existente original (corte)

Em falta (corte)

Em excesso (corte)

Dúvida se original, provável (corte)

Dúvida se original, pouco provável (corte)

Dúvida se em falta, provável (corte)

Dúvida se em falta, pouco provável (corte)

Proposta de original (corte)

Em excesso (vista)

Dúvida se original (vista)

Dúvida se em falta (vista)

Proposta de original (vista)

Zona de difícil reconstituição



Rua de Santa Marta

Rua de Santa Marta

Rua de Santa Marta

Corte AA'

Alçado Norte

Alçado Oeste

Alçado Sul

ANEXO 18 - DESENHOS

RECONSTITUIÇÃO

Alçados e corte AA'

Escala 1:250 Maio 2017

Maria João Banha

Existente original (corte)

Em falta (corte)

Em excesso (corte)

Em excesso (vista)

Proposta de

original (vista)
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