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Abstract 

 Overlooking Campo Pequeno, Galveias Palace is located on the southeast corner of 

this latter field that is now contained by the dense urban fabric of Avenidas Novas. Since 1931 

this remarkable building ceased to be a noble house to accommodate the Municipal Library of 

Lisbon, where the city’s museum and archive have also taken place. 

 This 17th century Palace was part of an extended land belonging to the Távora family. 

It was located on the suburbs, a typical rural environment, until the urban expansion completely 

transformed its surroundings and forced its detachment from the original context. Additionally, 

the different occupants have modified the interior spaces over time, only allowing its initial 

expression to be kept on the building’s façades. 

 The fact that there is no monograph or any substantial work about this building until 

today, brought out the need to develop the undertaken investigation and research about the 

evolution of the Palace over the years. The opportunity to analyze the transformation of a noble 

house to a library, readapted to the modern times, is of great interest not only because it now 

plays an important role in the community, but also because it has great historical and 

architectural value. 

 It is intended that through the last, fully documented, intervention a meaningful 

contribution will be provided regarding a deeper reflection on the rehabilitation theme, including 

the flexibility and capability of the building to accommodate to new functions and the 

importance of conscious intervention on cultural heritage. 

 

Key-words: Galveias Palace, noble house, rehabilitation, library, Lisbon. 
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Resumo 

  No largo do Campo Pequeno, contido pela consolidação da malha urbana das 

Avenidas Novas, encontramos hoje um notável palácio seiscentista que acolhe a Biblioteca 

Municipal Central de Lisboa. 

 O Palácio Galveias, caso de estudo para o desenvolvimento deste trabalho, pertencia 

a um alargado conjunto de terrenos que constituíam a Quinta dos Távora. Apesar de, 

anteriormente, desfrutar de um enquadramento caracterizado pela ruralidade dos subúrbios, 

encontramo-lo agora despoticamente isolado do seu contexto e amplamente alterado no seu 

interior, permanecendo essencialmente a sua imagem global e exterior pela formalidade e 

preponderância da sua linguagem arquitetónica. 

 A inexistência de uma monografia ou de qualquer outro trabalho de fundo, sobre este 

edifício, que surge como elemento de referência pelo seu valor histórico e arquitetónico e pela 

importância da sua função atual, instigou a necessidade de, sobre ele, se desenvolver uma 

pesquisa e investigação cuidadas que permitissem recriar a sua evolução ao longo dos 

séculos. Justificou-se, portanto, a oportunidade de estudar e analisar esta casa nobre, 

readaptada aos tempos modernos, no seu significado como património da cidade e no seu 

desempenho como biblioteca. 

 Pretende-se assim, com esta dissertação e através da última intervenção no Palácio, 

que nos chega totalmente documentada, contribuir para a reflexão sobre temas como a 

reabilitação deste tipo de edifícios, implícita na revitalização das cidades históricas, e divulgar 

a importância inerente à compatibilidade de usos e à consciente intervenção contemporânea 

no património cultural. 

 

Palavras-chave: Palácio Galveias, casa nobre, reabilitação, biblioteca, Lisboa. 
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1. Introdução 

1.1. Motivação/Tema/Âmbito 

 É inegável a importância que, a par do que acontece noutros núcleos urbanos, a 

reabilitação tem adquirido em Lisboa nos últimos tempos. A cidade renova-se a cada dia, mas 

essa transformação tem sido acompanhada de inúmeros obstáculos e constrangimentos pela 

escassez de recursos. Contudo, se, por um lado, as entidades responsáveis carecem, por 

exemplo, de apoios financeiros, por outro podemos afirmar que a necessidade desta 

transformação leva a que a capacidade técnica dos profissionais se venha a desenvolver a 

largos passos. E onde há prática, há perdas e ganhos. Se por vezes surgem casos discutíveis, 

pela sua natureza ética, podemos também verificar já alguns exemplos cuja execução nos 

permite assumir um estatuto cada vez mais confortável nesta área. 

 O trabalho surge na perspetiva de contribuir para o estudo, investigação e análise de 

casos em que é imperativa uma reflexão cuidada na forma como ocupamos o património. A 

transformação de uma casa nobre, como o Palácio Galveias, numa biblioteca contemporânea 

é uma adaptação que demonstra um conjunto interessante de ideias a explorar e que é, 

certamente, pouco discutida em estudos semelhantes ao que aqui se propõe. 

 O tema aborda a transformação da Casa principal, assim como do conjunto de espaços 

pertencentes à original Quinta de Recreio dos Távora, edificada no Campo Pequeno em 

meados do século XVII, e que, entretanto, ficou reduzida ao Palácio, a duas pequenas 

construções de apoio e ao jardim. 

1.2. Objetivos 

 Com esta dissertação, pretende-se, em primeira instância, desenvolver um processo 

de investigação e estudo aprofundado sobre a história e linguagem arquitetónica do Palácio 

Galveias e identificar as fases que o caracterizaram ao longo dos anos, como consequência 

das diferentes ocupações que albergou. 

 A par da contextualização da construção de palácios urbanos em Lisboa entre os 

séculos XVI e XVIII, propõe-se a reflexão sobre a sua importância e influência na cidade 

aquando da sua construção e na contemporaneidade. Procura-se compreender a tipologia 

arquitetónica do Palácio Galveias, enquadrando-a na sua época, analisar a sua capacidade e 

flexibilidade para sofrer alterações que comportam funcionalidades e programas tão distintos 

entre si e entender de que forma é possível prepará-la para as exigências da vida 
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contemporânea, considerando sempre a modelação dessas exigências perante as 

fragilidades comuns aos conjuntos patrimoniais. 

 O trabalho de investigação e análise deste palácio servirá como base para a 

identificação de possíveis razões, premissas e orientações que levaram às transformações 

visíveis e, por vezes, às não tão óbvias, enquadrando-as nas necessidades de manutenção 

e conservação de edifícios classificados e nas tentativas de contínua utilização e adaptação 

destes espaços ao sistema da cidade.  

 Procura-se construir uma perspetiva crítica sobre o desenvolvimento dos processos 

referidos, da sua aplicação, flexibilidade e posterior utilização com base na importância e 

necessidade das opções tomadas por comparação às ideias defendidas nas cartas e 

documentos oficiais para o restauro, reabilitação e reuso do património na perspetiva de uma 

melhor reflexão sobre a sua pertinência neste contexto.  

 Reconhece-se ainda o papel fundamental da consciencialização dos profissionais e 

académicos na área da arquitetura que representam, em primeiro lugar, o ponto de partida 

para uma abordagem mais digna, refletida e consciente do património da cidade. 

 Apresenta-se como último objetivo a oportunidade de contribuir para a gestão, 

compreensão e valorização da obra como imóvel municipal útil à população e ao círculo de 

historiadores, investigadores e arquitetos interessados na divulgação e atualização de 

informação relativa ao património. 

1.3. Método 

 Assumida, logo desde o início, alguma dificuldade na recolha de bibliografia que fosse 

mais além do que breves descrições do Palácio, prossupôs-se que a quantidade de 

informação disponível seria escassa e dispersa. Contudo, se se mostrou real durante a fase 

de pesquisa e investigação, esta dificuldade inicial resultou necessariamente na recolha e 

estudo intenso de fontes primárias, na procura de informação desconhecida que pudesse, de 

alguma forma, preencher essas lacunas na história da transformação do Palácio. É notória a 

importância que a recolha de documentação arquivística, iconográfica e cartográfica fidedigna 

representou, para que posteriormente fosse possível reunir um conjunto de temas que 

pudessem ser cruzados com as fontes secundárias, já com uma abordagem mais abrangente 

e interdisciplinar capaz de capacitar uma reflexão e análise cuidadas e informadas. 

 Considerando a mais recente intervenção no Palácio, decorrente do concurso 

promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, depreende-se que as propostas para a elabora-

ção do projeto em vista reuniram aquela que é a informação necessária e indispensável para 
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uma intervenção consciente. Centralizando a procura nas intenções dos projetistas, na forma 

como responderam ao programa e de como as suas propostas se relacionaram com as 

pré-existências, procurou reunir-se o maior número de projetos e informação correlacionada 

em pequenas conversas com os autores. 

 Desta forma, e sem desmerecer a proposta escolhida por melhor responder aos 

objetivos apresentados, foram analisados e interpretados os documentos disponibilizados, 

entre desenhos técnicos, memórias descritivas e imagens alusivas, terminando assim, ainda 

que temporariamente, a descrição do ciclo da transformação do Palácio na atualidade. 

 Para que deste trabalho decorram uma análise e conclusão com bases técnicas e 

científicas sólidas, foram abordados princípios e critérios inerentes ao conceito de património, 

à sua conservação e restauro, de acordo com premissas estabelecidas que apontam para o 

bom aproveitamento e maior duração deste tipo de construção e que requerem uma ação 

cuidada, específica e especializada, quer do ponto de vista da intervenção contemporânea 

quer da reconstitução de estruturas, materiais e técnicas antigas. 

1.4. Estrutura 

 O trabalho encontra-se dividido em duas partes principais. A primeira, Enquadramento 

do Caso de Estudo, corresponde a uma introdução inicial ao Palácio. Clarifica-se o que é dado 

adquirido, faz-se a sua caracterização, descreve-se a sua história e o seu contexto no espaço 

e no tempo. A segunda, Diferentes ocupações e intervenções, procura categorizar e precisar 

aquelas que são as principais alterações que ocorreram na vida do Palácio, de que forma é 

que a sua história influenciou as decisões que foram sendo tomadas e de que modo é que  

estas se tornaram fulcrais para a vivência do espaço que hoje conhecemos. Pretende ainda, 

no capítulo Biblioteca Municipal Central: reabilitação e beneficiação, comparar algumas 

opções de projeto que se tornam possíveis através de um concurso de arquitetura no âmbito 

de uma intervenção no património que pressupõe, por um lado, a ocupação de um edifíco 

como forma de preservação do mesmo e, por outro, a resposta às exigências técnicas e 

funcionais de uma Biblioteca do século XXI. 

 A uma análise crítica seguir-se-á a conclusão deste estudo que, por si só, revelará a 

pertinência e adequabilidade do tema e a manifesta necessidade de tornar patente o 

desenvolvimento de investigações na área da cultura arquitetónica. 
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2. Enquadramento do Caso de Estudo 

2.1. Estado da Arte 

 Sobre a história e evolução da Quinta dos Távora pouco se conhece. Sabe-se que, 

desde que foi construída até aos dias de hoje, ficou reduzida apenas à habitação principal — 

hoje conhecida como Palácio Galveias — e a parte do jardim, tornando-se num edifício 

isolado, integrado no tecido da cidade, mas desenquadrado do seu contexto original. 

 É arriscado presumir qual era o seu estado inicial, não só pela exígua quantidade de 

informação fidedigna disponível, como pela ignorância que se verifica no que comporta o 

entendimento mais profundo das suas transformações até à segunda metade do século XX, 

que, por não terem sido registadas ou por esses registos se terem perdido, podem ter levado 

a conclusões mais ou menos corretas. 

 Do ponto de vista histórico, existem algumas referências bibliográficas e documentais 

relativas ao Palácio, mas as descrições e caracterizações são reduzidas, sucintas e, como já 

referido, revelam pouco sobre a sua construção original e respetiva evolução1. Pontualmente, 

encontra-se informação ligada à família dos Távora que, ao fazer referência à Quinta do 

Campo Pequeno, nunca acrescenta mais do que um conhecimento pouco aprofundado de 

alguns factos e de episódios da vida da família. 

 Se se recuar até ao início do século XX é possível encontrar informação que indica a 

realização de grandes obras, feitas também pela Câmara Municipal de Lisboa, que acabaram 

por transformar, essencialmente, o interior do Palácio levando à sua parcial descarac-

terização. Desta forma, e ainda que temporariamente, foi possível aí instalar o Museu da 

Cidade bem como parte do Arquivo Municipal, para além da Biblioteca que se mantém até 

aos dias de hoje. A documentação referente a estas e outras intervenções, durante o século 

XX, é escassa e baseia-se, sobretudo, em registos fotográficos que caracterizam a fase final 

dessas alterações e de apenas alguns espaços do Palácio. À exceção de uma destas 

intervenções, não foram encontrados, até hoje, quaisquer desenhos, memórias descritivas, 

 
 

1 Luiz de Bivar Guerra – Inventários e Sequestros das Casas de Távora e Atouguia em 1759. Lisboa: Edições do 
Arquivo do Tribunal de Contas, 1954. 
Maria Alexandra Gago da Câmara – “Palácio Galveias”. Francisco Santana, Eduardo Sucena (dir. de) – Dicionário 
da História de Lisboa. Lisboa: Carlos Quintas & Associados – Consultores, 1994, pp. 428, 429. 
Norberto de Araújo – Inventário de Lisboa. Fascículo V. Lisboa: Oficinas Gráficas da CML, 1947, pp. 11-14. 
Pedro de Moura Reis – Os Távora: História e Genealogia. Lisboa: edição do autor, 2016. 
Teresa Vale, Maria Ferreira – Palácio Galveias / Palácio Távora-Galveias / Biblioteca Municipal de Lisboa, 2002. 
Disponível em: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=19787,   
(consultado em: 17/10/2019). 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=19787
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relatórios ou outros documentos escritos que nos dêem uma ideia concreta e técnica do que 

foi realizado. 

 Do conjunto de alterações feitas recentemente, a propósito do concurso lançado pela 

Câmara Municipal de Lisboa (razão pela qual a biblioteca esteve encerrada entre 2015 e 

2017), existe, comparativamente às anteriores, bastante mais informação disponível. Foi 

possível ter acesso ao programa preliminar, ao projeto vencedor e a um conjunto de algumas 

propostas de outros projetistas. Em conversa com estes, foi também importante perceber que 

a dificuldade em encontrarem informação, histórica e relativa às transformações anteriores, 

se equipara com o que foi até aqui descrito. 

 Amplamente mais desenvolvido encontra-se o tema das Quintas de Recreio e dos 

Solares que foram sendo construídos ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, em todo o país, 

proporcionando uma melhor compreensão da origem e linguagem arquitetónica deste Palácio 

que nos surge, inicialmente, como casa de campo. Ainda que nenhuma das obras avance 

para além de generalidades sobre a tipologia de palácios, destacam-se alguns exemplos 

como Solares Portugueses de Carlos de Azevedo2, A Quinta de Recreio em Portugal de 

Amílcar Gil Pires3 e vários artigos e livros de Hélder Carita4 e de João Vieira Caldas5. 

 No que respeita à conservação, restauro e reabilitação do património, encontramos 

informação bastante diversificada. Através da divulgação por parte de instituições como a 

UNESCO, o ICOMOS e o ICOM, podemos hoje ter acesso a um conjunto de critérios, 

parâmetros e princípios definidos em Cartas e Convenções que têm vindo a ser 

continuamente renovadas. 

 Considerando-se a inexistência de documentos que façam uma descrição e análise 

pormenorizada e crítica do Palácio, antes e depois da última requalificação para adequação 

a “Biblioteca do século XXI”, ou de uma monografia que retenha toda a informação histórica 

e arquitetónica, considera-se o estudo deste edifício como relevante e vantajoso. 

 
 

2 Solares Portugueses: Introdução ao Estudo da Casa Nobre. 2ª edição. Lisboa: Livros Horizonte, 1988. 
3 A Quinta de Recreio em Portugal: Vilegiatura, Lugar e Arquitectura. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2013. 
4 A Casa Senhorial em Portugal: Modelos, Tipologias, Programas Interiores e Equipamento. Lisboa: Leya, 2015. 
5 A Casa Rural dos Arredores de Lisboa no Século XVIII. 2ª edição. Porto: FAUP publicações, 1999. 
“O mundo erudito e o mundo vernáculo nas quintas viradas ao Tejo”. Actas do V Colóquio Luso-Brasileiro de 
História da Arte. Faro: Universidade do Algarve, 2002, pp. 233-257. 
“Um olhar arquitectónico sobre a Casa do Pilar na periferia da Horta”. Actas do VII Colóquio O Faial e a Periferia 
Açoriana nos séculos XV a XX. Horta: Núcleo Cultural da Horta (no prelo), pp. 245-270. 
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2.2. História do Palácio 

  Como já foi referido anteriormente, o Palácio Galveias pertencia, inicialmente, a uma 

Quinta localizada no Campo Pequeno. Para se entender o que motivou a construção do 

Palácio, as suas características e linguagem, torna-se oportuno contextualizá-lo na época em 

que surge tendo em conta o tema das Quintas de Recreio em Portugal. Desta forma, poder-

se-á compreender melhor a sua origem e a forma como esta se desencadeia também de 

acordo com o contexto socioeconómico e cultural característico da época. 

2.2.1. Origem: construção e localização 

 “Este sítio do Campo Pequeno, que desde há séculos foi logradouro público, vasto 

eirado arrabaldino, no qual se realizavam exercícios militares, por vezes paradas, e feiras 

improvisadas, teve também praça de touros (…).”6 

 Encontramos o Palácio Galveias onde cruza a Rua Arco do Cego com a Avenida João 

XXI, precisamente num dos lados que delimita o largo do Campo Pequeno.  

 A localização desta antiga Quinta pode parecer-nos hoje um pouco inusitada, mas é 

certo que, no século XVII, este local estava longe de ser semelhante ao que hoje conhecemos. 

Tal como noutras capitais, o crescimento da população de Lisboa resultou, naturalmente, 

numa densa ocupação dos seus arredores. O Campo Pequeno, que permaneceu durante 

muito tempo fora dos limites da cidade, não foi exceção: do século XVII até fins do século XIX 

envolvia-se de uma paisagem verdejante e rural até que surgem os primeiros traços das 

Avenidas Novas e a sua ocupação passa a ser formalizada pela regularidade de um plano de 

expansão da cidade. 

 É interessante verificar como a especificidade do terreiro, hoje largo, onde foi edificada 

a Quinta em muito contribui para a sua identidade. Não fosse ela ostentar a sua frontaria para 

o mesmo, e delimitar por completo um dos lados que a define, estaria hoje escondida pelas 

construções da cidade perdendo-se ainda mais o contexto original da sua envolvente. 

 Os arredores eram caracterizados como locais bastante agradáveis e propícios ao 

bem-estar, pelo contraste entre o seu ambiente pacato e relaxante e o rebuliço da vida nos 

centros urbanos. A preferência pela construção de quintas nestes locais relacionava-se 

 
 

6 Norberto de Araújo – Peregrinações em Lisboa. Vol. XIV, 2ª edição. Lisboa: Vega, 1993, p. 68. 
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também com a conveniência de conjugarem as virtudes do campo com a proximidade à 

cidade.  

 O seu clima era de uma benignidade e doçura extremas: (…), Lisboa reunia assim aos 

restantes privilégios, mais esta tentadora atracção, à qual se deve ainda acrescentar a 

excelência dos arredores, repletos das mais aprazíveis quintas de recreio, de arvoredos 

frondosos e vales amenos.7 

 À semelhança dos grandes centros urbanos da época, Lisboa centraliza um conjunto 

de atividades, fluxos e poder que tornam a sua vivência muito intensa e, por vezes, confusa 

e desordenada. Pois bem, a dicotomia entre aquilo que é a imagem exterior da cidade — a 

sua localização e condição morfológica — e a realidade da vida no seu interior, leva-nos, 

novamente, ao tema das Quintas de Recreio. 

 Esta, com origem conceptual e tipológica no Renascimento italiano, período em que se 

tentou materializar um ideal espacial e funcional proveniente da cultura romana da Antiguidade 

Clássica criando a Villa Renascentista, como é universalmente conhecida, afirma a sua 

identidade em Portugal entre os séculos XVI e XVIII.8  

 Este modelo que acaba por se destacar na arquitetura civil portuguesa vem adquirindo 

um entendimento mais aprofundado à medida que o seu estudo é desenvolvido. 

 (…) uma propriedade essencialmente destinada ao lazer, nos arredores de um núcleo 

urbano, em que a habitação é concebida em perfeita consonância com o arranjo paisagístico 

envolvente, arranjo paisagístico que, por sua vez, se sobrepõe ao potencial agrícola do terreno. 

Nessa medida são os próprios campos de cultivo, quando existem, preferencialmente os 

pomares, que se organizam como espaços de lazer e de passeio em complemento dos jardins 

(…).9 

 João Vieira Caldas apresenta-nos a Quinta de Recreio como um conceito inclusivo que 

se estende não só à habitação como às construções de apoio e a toda a propriedade em 

geral. Por outro lado, afirma que o termo villa tem sido genericamente utilizado para referir 

apenas a casa principal e, eventualmente, os jardins formais. Neste último caso, que não é 

necessariamente a realidade de uma Quinta, a conceção arquitetónica do edifício pressupõe-

se inovadora ainda que seja gerada na essência da condição do nosso país10. 

 
 

7 Fernando Castelo-Branco – Lisboa Seiscentista. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1956, pp. 28, 29. 
8 Amílcar Gil Pires – A Villa Renascentista: Arquitetura, Jardins e Paisagem. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 
2016, p. 11. 
9 João Vieira Caldas – “Um olhar arquitectónico sobre a Casa do Pilar na periferia da Horta”, p. 247. 
10 João Vieira Caldas – “O mundo erudito e o mundo vernáculo nas quintas viradas ao Tejo”. Actas do V Colóquio 
Luso-Brasileiro de História da Arte. Faro: Universidade do Algarve, 2002, p. 234. 
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 Este afastamento entre o ideal estrangeiro e a realização portuguesa é reforçado não 

só pela linguagem arquitetónica, tipicamente portuguesa, como pela disparidade na conceção 

do jardim. Helder Carita destaca a qualidade intimista e recolhida que podemos encontrar 

nele, revelando que a influência exterior mais demarcada na arquitetura da casa nobre não 

se aplica tanto nos espaços de recreio e que, mesmo quando é adotada, a sua utilização é 

limitada ao efeito estético. Há uma desconexão com a natureza envolvente e uma relação 

mais direta com a vida privada, que troca os espaços de contemplação da paisagem exterior 

pelos de “estar”11. 

 O conceito de Quinta de Recreio resulta do contexto e realidade do nosso país, de 

uma cultura de costumes enraizados, com um clima, topografia e interações sociais muito 

características. E, por estas razões, acaba por se distanciar da essência da utilização de 

determinadas influências vindas do estrangeiro. Resulta de uma realização vernácula que 

pode, ou não, ter um lado erudito associado à conceção da casa nobre e dos seus jardins, 

mas que não vai para além de intenções pontuais na aquisição desses traços alóctones. 

 O seu aparecimento resulta de um largo conjunto de circunstâncias que, pela 

importância e generalização que assumem, requerem ser apontadas conjuntamente: o 

interesse em mudar — ainda que, na maioria das vezes, apenas temporariamente — de um 

ambiente sujo e desorganizado, característico das ruelas urbanas, para a salubridade, 

frescura e beleza do campo; os benefícios que a vida na natureza trazia para a saúde; a 

renovação do espírito; a proximidade ao centro urbano; a possibilidade de construção sem os 

constrangimentos da malha urbana; a exploração agrícola que permitia ajudar a sustentar os 

custos da quinta, bem como a vender produtos, contribuindo assim para o abastecimento da 

cidade e representando mais uma fonte de rendimento para a família; a possibilidade de se 

afigurar, para os respetivos donos, como uma forma discreta de se ausentarem da vida política 

aquando de divergências e conflitos ou quando, sob outros pretextos, precisavam de se 

ausentar da Corte; a inevitabilidade da nobreza, ou outras famílias capazes de sustentar tal 

empreendimento, ostentar, deste modo, o seu estatuto social. 

 Proceder a uma caracterização geral da construção palaciana de seiscentos 

tornar-se-ia extensivo para o desenvolvimento deste trabalho, no entanto é importante 

aproximarmo-nos de uma ideia que nos permita situar o conceito de Quinta de Recreio num 

conjunto cada vez mais específico de acordo com a sua época e localização. De um modo 

 
 

11 Helder Carita, Homem Cardoso – Tratado da Grandeza dos Jardins em Portugal. [s.l.] Edição dos autores, 1987, 
p. 15. 
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geral podemos estabelecer algumas particularidades comuns à construção, em Portugal, que 

surgem de um contexto político e cultural particular. 

 Os primeiros exemplares surgiram no século XVI, mas durante o período filipino a 

construção doméstica e recreativa é diminuta. Quando a nobreza se muda para as suas 

propriedades rurais a fim de se afastar da Corte, elas acabam por “perder” o seu estatuto de 

Quinta de Recreio (por já não serem habitação secundária/de veraneio), passando a casa 

principal. Só com a Restauração da Independência e o consequente regresso da nobreza à 

cidade de Lisboa é que surge a grande oportunidade para a construção de novas quintas ou 

para a remodelação das já existentes. Nestes casos verifica-se uma linguagem mais erudita 

e cuidada e, por vezes, de influência estrangeira.12 

 A base construtiva portuguesa é de um tradicionalismo muito forte, à qual se procura, 

por vezes, incluir o modelo estrangeiro e não o contrário. A prática do engenheiro militar, que 

se cruza com a do arquiteto civil, estabelece as suas limitações numa construção comedida, 

onde alguns processos de construção são repetidos segundo anos de prática e tradição13. O 

estabelecimento de uma escola de arquitetura portuguesa, a Aula do Paço, que valorizava a 

difusão destes processos, vem também reforçar esta ideia. 

 Como resultado sente-se ainda uma linguagem continuada da “Arquitetura Chã”, que 

se exterioriza sobretudo em elementos da construção urbana, aplicáveis também a este caso, 

como o “(…) maior e mais regular espaçamento dos vãos, uma redução do número de pisos 

(…), regras de simetria na fachada centralizada pela porta e moldura lisa com lintel saliente e 

proporções próximas do duplo quadrado.”14. Podemos encontrar aqui elementos que surgem 

anteriormente com o renascimento e que se vão tornando cada vez mais acentuados, como 

a simetria na composição da frontaria dos conjuntos15. Ou outros, que são já particulares do 

barroco, como a axialidade e profundidade do campo de visão, a importância dada ao conjunto 

portão/portal, porta de entrada e escadaria de acesso, as “emprestadas” decorações e 

dinâmicas nas saliências das fachadas. No que respeita às dependências, pátios, jardins, 

pomares e hortas, nota-se um maior cuidado pelo conjunto e pela relação das partes. 

 Para além de podermos relacionar o evoluir desta arquitetura característica da região 

com a mudança da Corte para a cidade, que vai encontrar na Quinta de Recreio, rural por 

 
 

12 João Vieira Caldas – A Casa Rural dos Arredores de Lisboa no Século XVIII. Porto: FAUP publicações, 1999, 
pp. 34-36. 
13 Idem, p. 142. 
14 José E. Horta Correia – Arquitectura Portuguesa — Renascimento, Maneirismo e Estilo Chão. 2ª edição. Lisboa: 
Editorial Presença, 2002, p. 68. 
15 João Vieira Caldas – A Casa Rural dos Arredores de Lisboa no Século XVIII. Porto: FAUP publicações, 1999, p. 
144. 
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definição, uma extensão da sua habitação urbana no campo, é ainda significante a localização 

da capital que potencia verdadeiras trocas culturais, como é próprio das vivências de um 

porto16. 

 É este o enquadramento que nos é sugerido para a possível época de construção da 

Quinta dos Távora. Uma arquitetura estruturada pela tradição que evolui com o cruzamento 

de diferentes práticas culturais emergentes, com a afirmação de uma economia, 

essencialmente no meio aristocrata, e de particularidades sociais e políticas de uma cidade e 

de um país. 

 O Palácio Galveias, também conhecido por Palácio Távora-Galveias, foi mandado 

construir por um elemento da família Távora como casa de campo e dispunha de uma vasta 

área que se alongava nas direções sul e oeste17, correspondendo, na altura, a, 

aproximadamente, 14 vezes a área que ocupa hoje (se incluirmos o jardim). Pressupõe-se 

que, à semelhança de outras quintas nos arredores de Lisboa, integrasse para além do jardim 

formal, pomar, horta e mata. 

 Inicia-se a história deste Palácio no século XVII. Não será possível precisar a data em 

que foi construído com certeza neste trabalho. Contudo, podemos assumir de forma segura 

que foi mandado construir por António Luís de Távora (c. 1600-1651)18 ou pelo seu filho Luís 

Álvares de Távora, 1º Marquês de Távora (1634-1672)19. Considerando a primeira hipótese, 

a sua construção remeterá para a primeira metade do século. No entanto, se tivermos em 

conta que em 1640 se dá a restauração da independência — quando surgem finalmente 

outros interesses que não o da resistência contra o domínio filipino20 —, não será descabido 

aceitar que a sua construção seja posterior a essa data e que, consequentemente, tenha sido 

antes Luís de Távora o seu encomendador. Esta parece talvez até mais aceitável uma vez 

que, como já vimos, um grande número de quintas de recreio surge perto do fim da Guerra 

da Restauração, em 1668 (são exemplo a quinta e Palácio dos Marqueses de Fronteira e o 

Palácio de Palhavã). De qualquer modo, o 1º Marquês de Távora acaba por falecer no Palácio, 

pelo que a única certeza de que dispomos é de que em 167221 existia já, no Campo Pequeno, 

a Quinta e Palácio dos Távora. 

 
 

16 João Vieira Caldas – A Casa Rural dos Arredores de Lisboa no Século XVIII. Porto: FAUP publicações, 1999, p. 
141. 
17 Norberto de Araújo – Inventário de Lisboa. Fascículo V. Lisboa: Oficinas Gráficas da CML, 1947, p. 11. 
18 Idem, ibidem. 
19 Pedro de Moura Reis – op. cit. p. 12. 
20 Júlio Gil – Os Mais Belos Palácios de Portugal. Lisboa: Editorial Verbo, 1992, p. 219. 
21 Norberto de Araújo – Inventário de Lisboa. Fascículo V. Lisboa: Oficinas Gráficas da CML, 1947, p. 11. 
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 Apesar de, até hoje, ainda não ter sido encontrado nenhum documento que comprove 

a autoria do projeto da Quinta e/ou do Palácio a um arquiteto, e ainda que não seja 

mencionada qualquer fonte, Teresa de Campos Coelho dá-nos a conhecer, na sua obra, a 

ideia de que alguns autores atribuem o traço do Palácio Galveias, entre outros palácios, a 

João Nunes Tinoco (c.1616-1690)22. A atividade do arquiteto é, de facto, extensa e, apesar 

de assumir grande relevância na arquitetura religiosa, não quer isso dizer que outras 

oportunidades não pudessem ser consideradas. Contudo, a especulação por análise de 

linguagens análogas entre o que existe e o que se supõe ser o trabalho de João N. Tinoco 

não substitui a documentação fidedigna que comprove essa ligação e, à falta desta, essas 

atribuições continuam a não passar de suposições23. O facto de o seu trabalho começar a ser 

notório por volta do ano de 163024 — dentro do intervalo que se considera para a construção 

do Palácio — poderá aumentar a veracidade desta hipótese, no entanto, continua a parecer 

bastante pouco sustentada, especialmente se considerarmos que um razoável conjunto de 

arquitetos se destacava na época25. O que podemos supor é que, de facto, tenha sido um 

arquiteto e não apenas um construtor a desenhar o Palácio pela “(…) regularidade da planta 

(…), pela erudição (…) ou cuidado posto no desenho dos alçados (…)”26. 

2.2.2. Os seus ocupantes 

 Ao apelido Távora, um dos mais antigos nomes da nobiliarquia portuguesa, estiveram 

associados muitos cargos de alto valor e por certo que as contínuas contribuições do seu 

trabalho para a Coroa lhes arrecadaram prestígio e reconhecimento permitindo-lhes acumular 

um sem número de títulos e benesses. 

 Apesar de a Quinta e Palácio terem sido mandados construir por um dos elementos 

da família Távora, o conhecido Processo dos Távora introduz-nos o rumo que esta 

propriedade tomou quando, em 1759, a família foi acusada de tentativa de assassínio do rei 

D. José I e, juntamente com a supressão provisória do apelido, todos os seus títulos e bens 

foram confiscados pela Coroa. 

 
 

22 Os Nunes Tinoco: uma dinastia de arquitectos régios dos séculos XVII e XVIII. Lisboa: Documenta, 2018, pp. 
227, 240. 
23 Idem, pp. 256, 257. 
24 Ayres de Carvalho– As Obras de Santa Engrácia e os Seus Artistas. Lisboa: Academia Nacional das Belas-Artes, 
1971, p. 70. 
25 Teresa de Campos Coelho – Os Nunes Tinoco: uma dinastia de arquitectos régios dos séculos XVII e XVIII. 
Lisboa: Documenta, 2018, p. 260. 
26 João Vieira Caldas – A Casa Rural dos Arredores de Lisboa no Século XVIII. Porto: FAUP publicações, 1999, p. 
51. 
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 Durante o período que vai da sua construção até 1759, o Palácio passou por várias 

gerações da família. Se, por hipótese, considerarmos o seu aparecimento na primeira metade 

do século XVII, o primeiro familiar que terá habitado o Palácio terá sido António Luís de 

Távora. Seguiu-se o filho Luís Álvares de Távora, o neto António Luís de Távora e os terceiros 

e últimos marqueses, Leonor de Távora e Francisco de Assis de Távora (ver genealogia da 

família e listagem dos ocupantes do Palácio nos anexos 1 e 2, respetivamente).  

 Para além da casa de campo, os Távora tinham, evidentemente, uma casa principal 

em Lisboa onde habitavam maior parte do tempo. Ficava esse palácio na rua da Boa 

Viagem27, perpendicular à atual Rua Garrett. Era aí que guardavam grande parte dos seus 

valores que acabaram por desaparecer com o terramoto e consequentes incêndios que 

assolaram a cidade. Nessa mesma noite, a família recolheu ao Palácio do Campo Pequeno 

onde os estragos eram muito inferiores (ainda assim parte dos telhados ruíram) e nos jardins 

instalaram barracas onde aceitaram acolher quem precisasse de abrigo e cuidados28. 

 Conhecido pela forma polémica e sucinta como decorreu e sem que tivesse havido 

margem para os acusados recorrerem à sua própria defesa, recordamos o episódio da história 

portuguesa, a 13 de janeiro de 1759, quando foram supliciados e decapitados em plena praça 

pública os marqueses Leonor de Távora (1700-1759) e Francisco de Assis de Távora (1703-

1759), os filhos Luís Bernardo de Távora e José Maria de Távora, os genros D. José de 

Mascarenhas e Jeronymo de Athaide e ainda alguns dos seus criados29. 

 É com o infeliz culminar da história dos Távora que, dentro do possível, ao Palácio do 

Campo Pequeno é desassociado o nome desta família. Não se sabe ao certo o que foi ou não 

perdido, mas é lógico que qualquer documento que lhes conferisse o estatuto que até então 

tinham conquistado tenha sido eliminado. Juntamente com o brasão de armas, muitos outros 

bens foram destruídos, confiscados e oferecidos a outras individualidades. 

 Sobre o rumo que o seu património móvel e imóvel tomou, está disponível um conjunto 

razoável de informação compilado por Luiz de Bivar Guerra, na sua obra Inventários e 

Sequestros das Casas de Távora e Atouguia em 1759. É aqui que ficamos a saber que, depois 

do sucedido, “O Juizo da Inconfidência conservou o Palácio e a quinta como bens da Coroa 

até 1767, ano em que promoveu a sua venda a António Soares de Mendonça Brandão (…)”30, 

 
 

27 Júlio de Castilho – Lisboa Antiga: Bairros Orientais. Vol. VIII, 2ª parte, 2ª edição. Lisboa: S. Industriais da CML, 
1937, p. 164. 
28 Pedro de Moura Reis – op. cit., pp. 102, 103. 
29 Augusto Pinho Leal – Portugal Antigo e Moderno. Vol IX. Lisboa: Mattos Moreira, 1880, p. 520. 
30 Luiz de Bivar Guerra – Inventários e Sequestros das Casas de Távora e Atouguia em 1759. Lisboa: Edições do 
Arquivo do Tribunal de Contas, 1954, p. 308. 
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credor e arrematante dos bens das Casas referidas. Este viveu no andar nobre do Palácio, tal 

como aconteceu depois com os seus herdeiros, enquanto o piso térreo continuou a ser 

alugado (já o era desde 1759 e deixou de o ser apenas em 180231). Indica ainda que, em 1801 

e 1802, esteve também a tropa a ocupar as “partes térreas do palácio”32, situação esta que, 

ainda que referenciada nas Décimas da Cidade de Lisboa, suscita algumas dúvidas visto que 

no Tombo da Direção das Infraestruturas do Exército não aparece qualquer registo de 

ocupação do Palácio nessas, ou em quaisquer outras datas33. 

 “(…) nunca ninguém explicou, por exemplo, o motivo de um determinado edifício ser 

conhecido por um certo nome, que fica agarrado à memória popular, quando a lógica 

apontaria para outras denominações.”34 

 Pois bem, não fosse o Palácio pertencer originalmente à família Távora e seria 

interessante desenvolver esta questão. Para o rumo que a história tomou é necessário 

ponderar se manter o nome Palácio Távora, ou Palácio dos Távora, não seria para o Rei, D. 

José I, ou para o Secretário de Estado, Sebastião de Carvalho e Melo, uma questão 

inaceitável. Só mais tarde começou a ser denominado correntemente por Palácio Galveias, 

nome da família a quem passou a pertencer em 180235.  

 Foi D. João de Almeida de Melo e Castro, 5º Conde de Galveias, Ministro dos Negócios 

Estrangeiros e Ministro plenipotenciário em Londres que comprou a propriedade pelo valor de 

16.000 cruzados e aí se instalou. Após a sua morte, em 1814, o Palácio continuou a ser 

ocupado pela família, nomeadamente pelo 6º, 7º e 8º Condes de Galveias, respetivamente o 

seu irmão D. Francisco e os herdeiros D. António e D. Fernando. De seguida passou para a 

filha deste último, D. Teresa Lobo de Almeida de Melo e Castro e mais tarde para a sua filha 

D. Catarina36. A 20 de dezembro de 1919, os herdeiros vendem a Quinta a José Braz Simões 

— sócio representante da firma Simões & Simões, Lda. — pela quantia de 30.000 escudos37. 

Por essa altura encontrava-se já, o Palácio, em estado de abandono38, pelo que com o passar 

 
 

31 Luiz de Bivar Guerra – Inventários e Sequestros das Casas de Távora e Atouguia em 1759. Lisboa: Edições do 
Arquivo do Tribunal de Contas, 1954, pp. 164, 308. 
32 Idem, p. 309. 
33 Esta informação foi disponibilizada verbalmente pelo responsável do Tombo da Direção das Infraestruturas do 
Exército. 
34 Appio Sottomayor – “O Poço da Cidade: Nas imediações do Arco do Cego”. A Capital, 29 de março de 1999.  
35 Décima da Cidade, 1802, São Sebastião da Pedreira, p. 107. 
36 Norberto de Araújo – Inventário de Lisboa. Fascículo V. Lisboa: Oficinas Gráficas da CML, 1947, pp. 11, 12. 
37 Escritura de Licença, 1920/01/17 a 1925/06/23, AML. Livro de Escrituras nº 136, pp. 540-544v. Código de 
Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0214/001. 
38 Norberto de Araújo – Inventário de Lisboa. Fascículo V. Lisboa: Oficinas Gráficas da CML, 1947, pp. 11, 12. 
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do tempo tornou-se um “pardeeiro, em deplorável estado, velhacouto de malfeitores e de 

mendigos (…)”39. 

 No ano de 1920, eram moradores na Quinta das Galveias Mariano António dos Santos, 

Francisco Ferreira e António Roque, tendo este último a ocupação de cocheiro. Havia ainda 

um guarda de nome Francisco Ribeiro40, mas desconhece-se se aqui vivia. 

 Não podemos afirmar que o Palácio tenha funcionado apenas como habitação até ser 

comprado por Braz Simões, mas é depois deste proprietário que a Câmara Municipal de 

Lisboa irá estabelecer uma possível primeira mudança deste tipo de ocupação. 

 Entre 1920 e 1929 um complexo processo de expropriações dá lugar a uma das mais 

significantes transformações da Quinta. A firma começa por pedir à Câmara autorização para 

a construção de arruamentos nos terrenos da propriedade41 — que iam já de encontro ao que 

estava delineado pelo plano urbano das Avenidas Novas —, mas ao fim de muitos anos de 

negociações, e por proposta do vereador Quirino da Fonseca42, a Comissão Administrativa 

da CML acaba por expropriar o Palácio, para albergar tribunais e alguns serviços 

camarários43, e parte dos seus terrenos, para revenda e construção de arruamentos. Em 

resultado, o espaço da Quinta é fracionado, perdendo de vez a sua identidade. 

 O que acaba por acontecer é que a 5 de julho de 1931, depois da recuperação do 

Palácio, são aí inaugurados a Biblioteca, Museu e Arquivo Municipais. Em abril de 1942, o 

Museu é transferido para o Palácio da Mitra, em Marvila44, passando o edifício a receber 

apenas a biblioteca e eventos pontuais (como exposições e conferências). 

 A 10 de junho de 201745, ainda na posse da CML, o Palácio é reaberto após novas 

intervenções e passa, até aos dias de hoje, a funcionar apenas como Biblioteca Central 

Municipal, ampliada em comparação com o espaço que ocupava anteriormente. 

 
 

39 Norberto de Araújo – Inventário de Lisboa. Fascículo V. Lisboa: Oficinas Gráficas da CML, 1947, p. 12. 
40 Escritura de Licença, 1920/01/17 a 1925/06/23, AML. Livro de Escrituras nº 136, pp. 553v, 554. Código de 
Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0214/001. 
41 Idem, pp. 622, 623. 
42 Norberto de Araújo – Inventário de Lisboa. Fascículo V. Lisboa: Oficinas Gráficas da CML, 1947, p. 12. 
43 Escritura de cedência, 1929/01/22, AML. Livro de Notas nº 6, f. 143. Código de Referência: 
PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0239/015. 
44 Norberto de Araújo – Inventário de Lisboa. Fascículo V. Lisboa: Oficinas Gráficas da CML, 1947, p. 12. 
45 Reabertura Biblioteca Palácio Galveias, Disponível em: http://blx.cm-lisboa.pt/noticias/detalhes.php?id=1201, 
(consultado em: 13/08/2019). 

http://blx.cm-lisboa.pt/noticias/detalhes.php?id=1201
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2.2.3. Evolução do espaço da Quinta 

 Idealmente, encontraríamos a representação da Quinta na Planta da Cidade de 

Lisboa, de 1650, desenhada por João Nunes Tinoco, o que nos permitiria até reduzir a 

cronologia hipoteticamente considerada para a construção do Palácio. No entanto, os 

arredores da cidade estavam ainda longe de ser considerados urbanos, pelo menos até ao 

século XIX (ver localização da Quinta na figura 1). Neste sub-capítulo, concentrar-nos-emos 

entre o início do século XIX e a atualidade, uma vez que a cartografia e iconografia disponíveis 

nos remetem apenas para esse período. Como as diferentes cartas de que dispomos são de 

origens distintas e foram desenhados para fins diferentes, é necessário considerar algumas 

incoerências na leitura dos mesmos quando se sugere uma observação comparativa. 

 Na delimitação dos terrenos da Quinta encontramos alterações significativas que se 

relacionam diretamente com a evolução da sua envolvente. É certo que nem sempre os seus 

limites são representados, mas podemos supor que a perda do seu carácter rural levou ao 

recuo desses mesmos limites. Não havendo cartografia anterior capaz de identificar a possível 

área original da Quinta dos Távora podemos, no entanto, considerar duas possibilidades como 

as que mais se aproximam à realidade: um terreno sem geometria definida, dividido em duas 

Figura 1 - Quinta do Conde de Galveias e cidade de Lisboa, “Linha de defesa de Lisboa”, 1807-1834 (reduzida à 
escala 1:198000). DIE/GEAEM. Cota: 2209-2-16-22. 
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partes pela Rua Arco do Cego (fig. 2), ou um terreno unitário com forma quadrangular (na 

figura 3 mais generalizado e na figura 4 mais recortado a sudoeste). 

 Para a primeira situação, deverá ter-se em conta a existência de uma carta muito 

semelhante46, do mesmo ano, que considera a Quinta de D. João de Almeida (5º Conde de 

Galveias) como sendo apenas a parcela do lado esquerdo da rua, o que nos poderia levar a 

pensar que se trata de um equívoco na identificação do proprietário. No entanto, uma breve 

descrição da Quinta leva-nos a acreditar no contrário, isto é, que durante um determinado 

período houve de facto um segundo terreno do outro lado da rua associado à propriedade: 

Huma quinta que consta de terras de pão com sua orta e dous possos de nora com hum só 

tanque toda murada em roda e dentro della suas parreiras e algumas arvores de fruta de caroço 

com humas cazas nobres com hum pateo de entrada com cavalhariças e cocheyras e outras 

oficinas e outrossim hua terra defronte da dita quinta da outra parte da estrada murada em roda 

que levará de semeadura vinte e dous alqueyres de trigo tudo no sitio de campo pequeno.47 

 

 
 

46 “Planta dos ceburbios de Lisbôa, com as fortificaçoens construidas no anno de 1809”, (escala não determinada). 
DIE/GEAEM. Cota: 6226-2A-28A-97. 
47 Luiz de Bivar Guerra – op. cit., p. 33. 

Figura 2 - Pormenor do “Borrão de campo da linha de defeza de Lisbôa, desde a Penha athe S. Sebastião 
da Pedreira no anno de 1809” (escala não determinada). DIE/GEAEM. Cota: 6229-3-34-47. 

Figura 3 - Pormenor do mapa da “Linha de defesa de Lisboa”, 1807-1834, escala aproximada 1:55000. 
DIE/GEAEM. Cota: 2209-2-16-22. 
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 Aceitando a veracidade da figura 2 e da descrição transcrita, assume-se que esta 

“terra” tenha sido omitida na restante cartografia ou que tenha deixado, por algum motivo que 

desconhecemos, de estar associada à Quinta. 

 Podemos então identificar quatro fases distintas na alteração dos limites da Quinta: a 

primeira equivale ao terreno atravessado pela Rua Arco do Cego (fig. 2); a segunda, reco-

nhecível até às primeiras décadas do século XX, corresponde à geometria quadrangular 

recortada a sudoeste (fig. 4); a terceira aparenta ter cerca de metade da dimensão (fig. 9), até 

por volta de 1929; por fim, uma quarta que corresponde à área atual onde está implantado o 

Palácio e um pequeno jardim nas traseiras (fig. 11). 

 A origem destas fases está na evolução da envolvente. Uma vez encontrando-se a 

Quinta delimitada a leste pela Rua Arco do Cego, mesmo que possa ter ido além da mesma, 

e a norte pelo largo do Campo Pequeno, e considerando que ambos os espaços persistiram 

até hoje, é de esperar que as restantes frentes se tenham tornado mais vulneráveis a 

mudanças. 

 A urbanização desta zona foi evoluindo naturalmente, mas dir-se-ia que o primeiro 

grande impulso para a sua densificação surge com o plano das Avenidas Novas. Na figura 5, 

podemos observar o parcelamento do terreno tendo em consideração as propriedades a 

expropriar pela CML, em 1889. Este processo não teve, no entanto, uma execução imediata. 

Pelo contrário, um conjunto de fatores políticos e financeiros levou a que se fosse 

desenvolvendo aos poucos e com alguns entraves. Incluiu ainda algumas alterações ao plano 

Figura 4 - Pormenor da “Carta topografica da cidade de Lisbôa : e bairro de Belem até á bateria do 
Bom Successo”, c. 1827, escala aproximada 1:5100. Luís António de Melo, DIE/GEAEM. Cota: 2304-2-16-22. 
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original48 (como será exemplo a parcela nº13 que corresponde à Quinta do Conde de 

Galveias) tendo as expropriações sido iniciadas nesta zona apenas em 190249. 

 Para além de estarem previstas a Avenida Pinto Coelho (hoje, Av. Defensores de 

Chaves) e a Rua Nº 3 (hoje, Av. Elias Garcia) — que pressupunham já uma grande ocupação 

da área da Quinta — é também prolongada a Avenida Barbosa du Bocage, aumentando ainda 

mais a fragmentação dos terrenos (fig. 8). A regularidade e afirmação desta nova malha vem 

estabelecer uma estrutura à qual as parcelas identificadas se tiveram de adaptar. Este modelo 

veio confinar o espaço que circundava o Palácio Galveias de um modo quase austero, 

privando-o do seu contexto. 

 Em 1920, José Braz Simões, representante da firma Simões & Simões, Lda., pede 

uma licença para a construção de arruamentos nos terrenos da Quinta (para futuramente 

poder construir nos mesmos) de acordo com o decreto de 4 de outubro de 1889, isto é, o 

alargamento da Rua Arco do Cego, o prolongamento das Avenidas Defensores de Chaves, 

Elias Garcia e Barbosa du Bocage e ainda a extensão desta última até à Rua Arco do Cego 

(que não estava incluída no plano). O pedido é indeferido, apesar de a firma ter já uma 

construtora contratada para as obras, porque legalmente seria a Câmara a responsável pelos 

arruamentos e porque, dispondo esta de poucos recursos financeiros, também não 

considerava urgente o delineamento destas avenidas por não serem indispensáveis ao 

tráfego.50 

 
 

48 Raquel Henriques da Silva – As Avenidas Novas de Lisboa, 1900-1930. Tese de Mestrado em História de Arte 
(policopiado), Universidade Nova de Lisboa, 1985, p. 52. 
49 Idem, p. 45. 
50 Escritura de licença, 1920/01/17 a 1925/06/23. AML. Livro de Escrituras nº 136, pp. 622, 623. Código de 
Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0214/001. 

Figura 5 - Pormenor da “Planta Geral dos Projectos das Zonas Reduzido na Escala 1/2500 com Indicações de 
Todas as Parcelas expropriar na conformidade do decreto de 4 de outubro de 1889”, reduzida à escala 1:5000.  
GEO. Código de Referência: MP1079. 
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 Com o empate que esta situação representava para o rendimento que a firma pretendia 

retirar dos terrenos, José Simões sugeriu então que se procedesse à expropriação amigável 

dos mesmos. Este processo inicia-se, oficialmente, a 30 de outubro de 1923 e prolonga-se 

até 1925, quando finalmente chegam a um acordo satisfatório para ambas as partes. 

 De entre as condições estabelecidas no documento de 30 de julho de 192451, 

encontramos a seguinte distribuição de terrenos: para o prolongamento das avenidas já 

referidas e alargamento da Rua do Arco do Cego (incluindo a extensão da Av. Barbosa du 

Bocage até esta última), 13.815,20m²; para talhões de revenda atribuídos à Câmara, 

16.171,21m²; para talhões de revenda atribuídos à firma, 12.881,12m². Ficando apenas 

5.536,65m² livres para a firma, como terrenos anexos ao Palácio, perfaz-se uma área total de 

expropriação de 41.243,35m² (ver distribuição dos talhões na figura 6)52.  

 
 

51 Escritura de licença, 1920/01/17 a 1925/06/23. AML. Livro de Escrituras nº 136, pp. 482-485. Código de 
Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0214/001. 
52 O valor referente aos talhões para a firma inclui terrenos que não pertenciam à área original da Quinta por 
motivos de acerto de áreas com a CML. No entanto, o valor total de expropriação tem apenas em consideração a 
área respeitante à Quinta. 

Figura 7 - “Planta parcelar dos terrenos da Quinta das Galveias”, 1925 (reduzida à escala 1:1200). Escritura de 
licença, 1920/01/17 a 1925/06/23, AML. Livro de Escrituras nº 136, p. 637.  
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0214/001.  
Linha preta – Palácio e edifício anexo; linha tracejada – limites da Quinta; mancha verde escura – terreno da CML 
por ação judicial; mancha verde clara – terreno da CML cedido à firma (ajuste de áreas); mancha rosa escura – 
terrenos cedidos à CML para o alargamento da Rua Arco do Cego; mancha rosa clara – terrenos cedidos à CML; 
talhões sem cor – terreno de revenda para a firma. 
 

Figura 6 - Esquema adaptado da “Planta parcelar dos terrenos da Quinta das Galveias” a representar a distribuição 
em 1924, (reduzida à escala 1:1200). Escritura de licença, 1920/01/17 a 1925/06/23, AML. Livro de Escrituras nº 
136, p. 637. Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0214/001.  
Linha preta – Palácio e edifício anexo; linha tracejada – limites da Quinta; mancha verde escura – terreno da CML 
por ação judicial; mancha verde clara – terreno da CML cedido à firma (ajuste de áreas); mancha rosa escura – 
terrenos cedidos à CML para o alargamento da Rua Arco do Cego; mancha rosa clara/linhas pretas na diagonal – 
terrenos cedidos à CML; talhões sem cor – terreno de revenda para a firma. 
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 A escritura desta primeira expropriação e autorização para a realização dos 

arruamentos surge apenas a 23 de junho de 192553. Para além de algumas alterações 

pontuais, como a não inclusão do alargamento da Rua Arco do Cego (não acordada pela firma 

visto não estar especificado no decreto de 1889), houve uma diferença considerável na 

atribuição de terrenos para revenda à Câmara. Em lugar dos 16.171,21m², surgem apenas 

6.189,72m² (decréscimo de 61,7%). Esta mudança na atribuição dos talhões vem especificada 

num documento anterior, de 3 de junho de 192554, que é acompanhado por uma planta 

explicativa, ilustrada na figura 7 (ver evolução do processo mais detalhadamente no anexo 3). 

Esta alteração não é justificada nos documentos e como vem expressa por escrito e no 

desenho, não se deverá tratar de um engano. É provável que esteja informação em falta. 

 Este processo de expropriações só vai terminar definitivamente depois de novo acordo 

em que a firma acaba por ceder à CML o Palácio, a sua área de implantação com uma margem 

de 10m a toda a volta num total de 2461m², a casa anexa e respetivos materiais resultantes 

da sua demolição e dois outros terrenos, um com 540m² e outro com 30m². Em troca são-lhes 

oferecidos dois outros terrenos que somam 3.800,24m², ambos dentro do que eram 

anteriormente os limites da Quinta (fig. 8). Mais uma vez, é incompreensível como é que o 

terreno que inclui o Palácio é separado do resto da área por detrás do mesmo, ficando uma 

parte para a Câmara e outra para a firma, se hoje em dia estão novamente unidos.  

 
 

53 Escritura de licença, 1925/06/23. AML. Livro de Escrituras nº 136, pp. 87-95. Código de Referência: 
PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0213/006. 
54 Escritura de licença, 1920/01/17 a 1925/06/23. AML. Livro de Escrituras nº 136, pp. 612, 613. Código de 
Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0214/001. 

Figura 8 - “Planta junto ao ofício Nº- da 3ª Repartição”, 1928/01/12 (reduzida à escala 1:500). 
Escritura de Cedência, 1928/01/12 a 1928/06/21, AML. Livro de notas nº 6, p. 474. Código de 
Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0240/001. A, B – terrenos da CML cedidos à firma 
(3.174m² + 626,24m²); C, D, E – terrenos da firma cedidos à CML (2.461m² + 540m² + 30m²). 
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 A questão que se coloca, partindo do princípio que os primeiros documentos surgem 

apenas em 1920, é a da falta de exatidão destas transformações bem como da forma como 

decorreu o processo visto que, em 1919, era já visível a redução da área total da Quinta para 

cerca de metade, inclusivamente com algumas das avenidas referidas já desenhadas e com 

construções nos seus prolongamentos (fig. 9). De facto, houve uma apropriação inicial destes 

arruamentos por parte da firma sem o pedido estar aprovado. No estabelecimento das 

condições para uma das escrituras de expropriação dos terrenos, diz-se que José Braz 

Simões gostaria de levar a cabo a construção do prolongamento da Av. Barbosa du Bocage 

e que até “(…) já tinha feito para ela trabalhos e despeza importantes (…)”55. 

 Uma situação já referida, que acaba por ser incluída nos processos de expropriações, 

é o alargamento da Rua Arco do Cego. Este projeto, que não vem contemplado no decreto 

de 1889, é apresentado em 1895 com a seguinte memória descritiva: 

O alargamento projectado da estrada do Arco do Cego, na parte que entesta com a propriedade 

pertencente aos Herdeiros do Conde das Galveas, segue um só alinhamento recto que vae 

terminar no cunhal sul do palácio e tem por fim principal facilitar o transito publico por esta 

estrada, que se torna difficil e chega a ser perigoso, especialmente junto ao Campo Pequeno 

(…).56 

 Propõe-se a expropriação de uma área de 1.280,30 m² de jardim da propriedade 

através do recuo do muro existente a leste, que estava já bastante degradado, a construção 

de um novo, com o reaproveitamento dos materiais da demolição do anterior e incluindo os 

 
 

55 Escritura de licença, 1920/01/17 a 1925/06/23. AML. Livro de Escrituras nº 136, p. 580. Código de Referência: 
PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0214/001. 
56 Projecto de alargamento da estrada do Arco do Cego, na parte que entesta com a propriedade dos Herdeiros 
do Conde das Galveias, 1895/04/19. AML. Pl. 6652, p. 2. 
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/GEGE/030/000397. 

Figura 9 - Quinta do Conde de Galveias, carta “Lisboa Oriental”, 1919 (aumentada à escala 1:15000). 
Estado-Maior do Exército, des. F. Guimarães, CIGeoE. Código de Referência: B1HA-G2/4 (folha 6). 
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dois portões (localizados nos extremos da propriedade), e a alteração das janelas de sacada, 

da fachada nascente, para janelas de peito (ver anexo 4)57. 

 Este projeto só veio a ser realizado por volta de 1929, acabando por ser incluído no 

último processo de expropriação, e deverá coincidir com a demolição de um muro mais baixo 

que se prolongava pelo largo do Campo Pequeno. Na realidade, as janelas de sacada 

mantiveram-se mesmo com a exposição da fachada à via pública e o novo muro terá sido 

construído no local projetado, mas os portões, se foram colocados, não permaneceram até à 

atualidade. O muro que hoje conhecemos foi intervencionado, mesmo que não o tenha sido 

na sua totalidade, para rematar a Avenida Barbosa du Bocage, ficando encurtado a metade e 

adquirindo uma curvatura na esquina desta com a Rua Arco do Cego (fig. 10).  

 
 

57 Projecto de alargamento da estrada do Arco do Cego, na parte que entesta com a propriedade dos Herdeiros 
do Conde das Galveias, 1895/04/19. AML. Pl. 6652, p. 2. 
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/GEGE/030/000397. 

Figura 11 - Fotografia aérea com a representação da área da Quinta e do atual espaço do Palácio, 2019 (escala 
indeterminada). Google Maps (2019/09/30).  
Linha tracejada – aproximação aos antigos limites da Quinta; linha contínua – atual área do Palácio Galveias e 
respetivo jardim. 

Figura 10 - Pormenor do muro, Palácio Galveias. “Planta da Cidade de Lisboa 3-SE Telefones” [s.d.] (aumentado 
à escala 1:1250). GEO. Código de Referência: MP2083. 
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 Por fim, e já no século XX, falta-nos referir o prolongamento da Avenida João XXI e a 

construção da entrada do túnel que acabam por desprestigiar o acesso ao Palácio, bem como 

a vista da sua fachada principal (figs. 12 e 13). 

 Muitos palácios, ou casas de campo, da zona de Lisboa sofreram alterações bastante 

significativas na sua volumetria, ou porque não resistiram a derrocadas durante o terramoto e 

tiveram de ser, em parte, reconstruídos, ou por extensões que se foram mostrando 

necessárias ao longo de gerações. O Palácio Galveias é, no entanto, uma das exceções. 

Manteve-se, no que podemos considerar como sendo o seu volume exterior, bastante 

semelhante ao que deveria aparentar no início (ao contrário do seu interior que se encontra 

completamente alterado), o que possivelmente se deve à assertiva tipologia adotada cuja 

implantação em U é facilmente identificada com um simples olhar e à qual qualquer ampliação 

levaria a um inevitável desequilíbrio estético. Ainda que a sua implantação surja, por vezes, 

descaracterizada, aparentando ser um retângulo preenchido ou até sendo representada de 

modo inverso (fig. 3), consideraram-se essas situações como imprecisões da cartografia. 

 Verifica-se, no entanto, a construção e demolição de pequenos edifícios dentro dos 

limites iniciais da Quinta que poderão ter servido como cavalariças, de apoio à prática agrícola 

ou como habitação dos empregados da propriedade. Estas construções surgem ou 

relativamente alinhadas, no prolongamento da linha da fachada do Palácio e na direção 

poente, ou isoladas, mas sempre junto aos limites. 

 De acordo com a legenda original da gravura representada na figura 14, o corpo de 

grande comprimento que surge encostado ao Palácio, de frente para o picadeiro, deveria 

destinar-se às cavalariças, uma vez que surge identificado como “cavalharices do Conde” 

(aqui podemos já verificar as origens do tipo de atividade característico do Campo Pequeno). 

A fachada deste edifício é dividida, por pilastras, em quatro partes, sendo a mais afastada do 

palácio de dimensões superiores. O telhado é de duas águas, o corpo do edifício aparenta ter 

a altura correspondente a um piso do Palácio, apesar de ter um primeiro andar ou uma 

Figura 13 - Fachada principal do Palácio Galveias e 
entrada do túnel sob a Av. João XXI. 

Figura 12 - Fachada principal do Palácio Galveias e entra-
da do túnel sob a Av. João XXI. 
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sobreloja — como se vê pela segunda linha de vãos —, e tem diversas janelas e portas 

organizadas de diferentes modos em cada uma das secções. Para além de cavalariças devia 

também ser ocupado por lojas no piso térreo58, ficando o segundo piso para habitação dos 

trabalhadores e/ou apenas moradores ou para palheiros das cavalariças. A sua implantação, 

ligeiramente avançada em relação à fachada do Palácio, juntamente com a extensão do muro 

que define o alinhamento da Quinta a nascente (ver anexo 4), distingue e privatiza a entrada 

nobre, distanciando-a do resto do picadeiro. A arquitetura aparentemente menos cuidada e a 

implantação que se destaca relativamente à do Palácio sugere que a sua construção seja 

posterior à deste. O corpo é facilmente identificável em toda a cartografia entre o início do 

século XIX e 1908. Apesar da carta de 1919 (fig. 9) omitir a edificação na Quinta, 

impossibilitando-nos de retirar daí alguma informação, assume-se que o desaparecimento do 

grande corpo de dependências coincida com uma das fases de expropriação durante a 

década de vinte. Aliás, na escritura de 22 de janeiro de 1929 é atribuída à CML a 

responsabilidade de demolir o corpo anexo que fica de frente para o Largo Dr. Afonso Pena59 

(atual Campo Pequeno) e que podemos presumir tratar-se do mesmo edifício. 

 Na figura 14, podemos ainda observar uma pequena construção, à direita das 

cavalariças, de um único piso e reduzidas dimensões, também com um telhado de duas 

águas, e que, juntamente com o muro que lhe surge adjacente, dá continuidade ao limite norte 

da Quinta. Não existe, no entanto, qualquer referência à sua função. 

 
 

58 Escritura de cedência, 1928/01/12 a 1928/06/21, AML. Livro de Notas nº 6, p. 457v. Código de Referência: 
PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0240/001. 
59 Escritura de cedência, 1929/01/22, AML. Livro de Notas nº 6, p. 145. 
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0239/015. 

Figura 14 - Pormenor da gravura “Quinta das Galveias com o picadeiro”, 1838. Fotografia do Estúdio Mário Novais, 
AML/Fotográfico. Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/MNV/001491. 
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 Há um conjunto de edifícios que vêm representados, pelo menos, entre 181360 e 1817 

(fig. 15), no limite norte da propriedade. Este conjunto poderá ter sido construído de uma só 

vez ou em momentos diversos que poderão coincidir, ou não, com o da construção original 

ou com o da adaptação do Palácio a casa principal depois do terramoto de 1755. A sua 

demolição deverá ter ocorrido ainda enquanto a Quinta pertencia aos herdeiros de D. João de 

Almeida de Melo e Castro, até ao ano de 1828 (fig. 16) quando deixa de ser representada. 

Quanto às suas dimensões, implantação e ocupação não foi encontrada qualquer outra 

informação.

 

 No lado sudeste da Quinta, na esquina onde a propriedade é recortada pela Rua Arco 

do Cego, identificamos uma construção em forma de L cuja representação ao longo dos anos 

dificulta a leitura das suas características. Não é percetível se esteve sempre ou não incluída 

nos limites da Quinta, aparecendo, ora ligeiramente fora (fig. 5), ora estabelecendo uma 

espécie de marco no fim da Quinta (no caso da figura 17 o edifício parece unificado com 

relação simultânea entre o exterior e o interior). 

 
 

60 Reconhecimento Militar do terreno que comprende parte do termo de Lx, [1809-1813]. Lourenço Homem da 
Cunha de Eça, DIE/GEAEM. Cota: 2358-2-16-22. 

Figura 15 - Palácio Galveias e possíveis dependências, “Reconhecimento militar do terreno que compriende parte 
do termo de Lisbôa”, post. 1817. Lourenço Homem da Cunha de Eça, DIE/GEAEM. Cota: 2361-2-16-22. 

Figura 16 - Palácio Galveias, “Mapa topographico dos contórnos da cidade de Lisbôa”, 1828 (aumentado à escala 
1:12500). Maximiano José da Serra, DIE/GEAEM. Cota: 2352-2-16-22. 
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 Não obstante, o desenho de 1895, representado no anexo 4, revela-nos esta 

construção como dois volumes independentes, separados por uma linha. O primeiro, 

retangular, assumidamente fora da propriedade apesar de partilhar com esta uma das 

paredes de maior comprimento (parece até relacionar-se com outra construção a sul, tal como 

acontece nas figs. 2 e 4) e o segundo, aproximadamente quadrangular, localizado do lado 

norte do último e no seu limite do lado nascente, que é já parte integrante da Quinta. Este 

último tem apenas um piso e é caracterizado por uma cúpula abatida com terminação em 

lanternim. Apesar deste tipo de cobertura não ser representado em qualquer carta, e de em 

nenhum documento ser referida uma capela dentro da Quinta, não podemos deixar de 

considerar a sua predominante utilização em construções de caráter religioso e a frequência 

com que famílias nobres incluíam nos projetos das suas propriedades este tipo de edifícios. 

Em 1923, numa planta de expropriação apresentada pela firma (fig. 2 do anexo 3), o volume 

retangular é identificado como não pertencente à Quinta, pelo que de certeza que nessa altura 

apenas o edifício quadrangular a integrava. 

Figura 17 - Pormenor da “Planta Topográfica de Lisboa”,10L/10M, 1908/05 (aproximado à escala 1:2000). Júlio 
António Vieira da Silva Pinto, Alberto de Sá Correia, AML. Código de Referência: (10L) PT/AMLSB/CMLSB/UROB-
PU/05/03/115 (10M) PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/05/03/128. 
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 Com a expropriação dos terrenos esta construção acaba por desaparecer (quer a parte 

retangular, quer a parte quadrangular), sendo representada pela última vez em 1928 (fig. 8). 

 São representadas duas construções que devem ter surgido durante as obras de 1929-

31, quando os terrenos da propriedade eram já bastante reduzidos (anexo 6). Ambas estão 

localizadas no caminho lateral do lado poente do Palácio, uma seguida à outra, separadas 

por um ligeiro espaçamento com cerca de dois metros e encostadas ao muro que delimita 

hoje a propriedade. A primeira tem uma implantação quadrangular, telhado de quatro águas, 

apenas um piso, três vãos e localiza-se mais perto do portão de entrada direta para o jardim. 

A segunda, com forma retangular, tem o lado de maior dimensão na direção do caminho. 

Também só tem um piso, mas este é ligeiramente mais alto que o do anterior, tem um telhado 

de três águas e sete vãos. Apesar deste segundo aparentar algumas alterações posteriores, 

é clara a intenção de tentar integrar-se os volumes no conjunto que fazem com o Palácio: têm 

cornija e beiral semelhantes, mas menos pronunciados, e contorno dos vãos em cantaria com 

a mesma geometria. Ao contrário dos restantes, estes dois edifícios são os únicos que 

permanecem até hoje por terem sido construídos depois do recuo dos limites da Quinta e, 

possivelmente, por falta de espaços de apoio às novas funções que o Palácio viria a receber. 

 Por último, a partir de 2009, é licenciada a instalação de um quiosque — modelo olisipo 

— na zona poente do jardim para a comercialização de produtos alimentares61. 

 Relativamente aos limites da Quinta, bem como à distribuição dos espaços no seu 

interior, verificamos, no início do séc. XX, a existência de quatro entradas na propriedade (fig. 

17). Estando o Palácio localizado no seu extremo nordeste é expectável que o mesmo tenha 

um acesso privilegiado, próprio e direto. Esse acesso é feito através de um portal que se abre 

para um pátio de entrada. De cada um dos lados da fachada principal estão dispostos outros 

dois portões, de caráter formal, cada um direcionado para um caminho. O caminho do lado 

leste é o mais comprido e percorre todo o limite nascente até um outro portão, de serviço, 

localizado no extremo sudeste. O do lado oeste, mais curto, é direcionado para os jardins. 

 Os únicos acessos que se mantiveram até hoje foram o de entrada no pátio do Palácio 

e aquele que se encontra do seu lado poente. No alinhamento deste último, foi construído um 

terceiro portão que permite a ligação direta do jardim com a Av. Barbosa du Bocage. Esta 

obra é realizada no ano de 200862, pela Divisão de Salvaguarda do Património Cultural 

 
 

61 Obra nº 36145, Processo nº 248, 2009, AML. Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/COPA/001/32641-
00004. 
62 Programa Preliminar para a Reabilitação, Beneficiação e Reorganização Funcional, Biblioteca Municipal Central 
– Palácio Galveias. DMC – DPC – DSPC, 2011, p. 4. 
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(DSPC), quando foi necessário intervir na zona sul/sudeste do muro devido ao seu estado de 

degradação avançado. Reconstruiram-se as fundações em betão e o seu coroamento63. 

 A área que envolvia o Palácio — jardins, hortas, pomares ou outros espaços — trata-se 

da parte cuja representação é mais vezes desprezada. Esta situação é compreensível se 

considerarmos que a cartografia foi feita com objetivos que em muito se distanciam da perfeita 

reprodução de espaços verdes, focando apenas o essencial — o “cheio e vazio” da cidade. 

 À exceção das situações em que toda a superfície da Quinta que não é edificada 

assume uma mancha branca, podemos indicar como a representação mais simplificada 

aquela que parece homogeneizar o terreno através do desenho de árvores em toda a sua 

extensão, como acontece na figura 4, mostrando assim uma zona mais ou menos densificada 

por comparação com o terreiro do Campo Pequeno.  

 O autor da planta de 1898 dá-nos uma imagem mais clara do que poderá ter sido a 

Quinta dos Távora ou dos Galveias. Na figura 18 identificamos cinco elementos distintos, para 

além da topografia: edificação, jardins, terrenos de semeadura, horta e pontos de água. Tendo 

já referido todos os edifícios representados passemos seguidamente aos espaços verdes. Os 

espaços ajardinados subdividem-se em três: o “Jardim” que deverá corresponder ao comum 

jardim formal e permite ser contemplado da varanda do Palácio, localizada a sul; o “Jardim de 

Buxo” do seu lado poente; o “Parque” que se prolonga do “Jardim” até ao extremo sudeste da 

Quinta. Destaca-se ainda a cuidada distribuição de árvores ao longo dos seus limites e na 

separação de áreas com diferentes funções. As duas zonas identificadas como “terrenos de 

semeadura”, denominadas por “Terra Grande” e “Canto da Vinha do Beiço”, são separadas 

por um caminho que liga o jardim ao extremo oeste da propriedade. De dimensões mais 

reduzidas são as hortas que estão localizadas na extremidade oeste do edifício anexo 

comprido. Identificamos ainda um poço e um tanque que surgem numa localização bastante 

centralizada e, este último, na zona mais alta da Quinta, possivelmente para melhor irrigação 

dos terrenos. O poço está ligeiramente mais afastado do Palácio e numa zona sem um atalho 

direto. Ao tanque, mais relacionado com os jardins, é possível aceder através de um caminho. 

Existe ainda um segundo poço no centro do “Jardim”. Pode ainda relacionar-se um possível 

sistema de irrigação com a fossa que se encontra no limite norte da propriedade. 

 
 

63 Esta informação foi disponibilizada pelo Arquiteto João Santos Reis, da Divisão de Salvaguarda do Património 
Cultural. 
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 Ainda que menos pormenorizadas, existem três plantas que merecem ser aqui 

referidas. Vêm confirmar a detalhada representação da Quinta, do caso anterior, em versões 

mais simplificadas. Na primeira, de 1895 (anexo 4) e a propósito do alargamento da Rua do 

Arco do Cego, encontramos a mesma organização dos jardins, o tanque de água e a sugestão 

da subdivisão da área mais ampla. A de 1908 (fig. 17) é a que conserva maior detalhe depois 

da de 1898. Na figura 9 de 1919, a Quinta aparece com cerca de metade da sua dimensão 

original, como já tínhamos verificado, mas é possível identificar o muro que delimita a sua 

área, pela linha vermelha intersetada por linhas mais pequenas e perpendiculares (indicado 

na legenda da carta), uma área preenchida a branco que corresponderá ao que restou então 

dos terrenos de semeadura e, a verde, a superfície exata equivalente aos jardins. 

 Não foi possível encontrar mais informação que nos permita determinar se esta 

distribuição de espaços nos terrenos da Quinta é, ou não, semelhante à original, mas haverá 

alguns elementos como o poço e o tanque, os terrenos de cultivo, a proximidade dos jardins 

à Casa Nobre e o seu prolongamento, para um lado até às cavalariças e para o outro até ao 

portão de saída cobrindo todo o limite que comunica com a via pública, que poderão estar de 

alguma forma relacionados com um projeto mais aproximado ao que seria o dos Távora, ou, 

pelo menos, ao dos Galveias, em termos da disposição destes elementos. 

 O espaço de uma quinta de recreio é caracterizado pela inclusão deste tipo de funções 

— jardim formal, horta/pomar e mata — e de elementos como a água, árvores ou arbustos a 

Figura 18 - “Planta da Quinta denominada do Conde das Galveias no Campo Pequeno”, 1898/12/29, 
escala 1:1000. Escritura de Licença, 1920/01/17 a 1925/06/23, AML. Livro de Escrituras nº 136, p. 
539. Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0214/001. 
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servir de separação e caminhos que nos levam de um local ao seguinte. À exceção da mata, 

que adquire um ambiente mais orgânico, o espaço é organizado numa área delimitada e 

“fechada”, segundo um sistema axial, geométrico e perspético e o ambiente é unificado pela 

fluência entre lugares, moldados na harmonia da arquitetura e adaptados pelas 

condicionantes topográficas e climáticas. Pelas plantas anteriores é possível termos esta 

noção de cuidado e atenção na disposição das partes e na forma como estas comunicam. 

 Sabemos que em 1895 (e 1898), o Palácio era ocupado pelos herdeiros do Conde de 

Galveias e que, nessa altura, a propriedade se encontrava bastante degradada, tornando-se 

quase aceitável que estas representações tenham sido generosas. No entanto, por este 

desenho se aproximar das particularidades das quintas de vilegiatura em Portugal, é 

expectável que o mesmo remeta a uma época anterior à destas representações. 

 Pinho Leal refere o seguinte, a propósito da Quinta dos Condes de Galveias: “É uma 

das melhores residencias dos arrabaldes de Lisboa, tanto pela belleza da sua situação. Como 

pelo nobre e grandioso palacio, construído no século XVIII, e pelos jardins e bosques da 

quinta, ricos de arvores exoticas.”64 Não se pode dizer que esteja representado em qualquer 

uma das plantas um bosque, pelo que talvez sejam possíveis duas situações: ou o autor se 

refere ao bosque de forma um pouco exagerada, ou este bosque de árvores exóticas pode 

realmente ter existido nessa altura correspondendo, possivelmente,  ao designado “Parque” 

na figura 18. Neste último caso, presume-se que alguma razão terá levado um dos herdeiros 

do Conde de Galveias a alienar-se dele, aproximadamente entre 1874 e 1895. Não podemos, 

contudo, relacionar esta situação com algum acontecimento ou cartografia que tenha sido 

estudada. A forma como o autor adjetiva a sua caracterização induz-nos a pensar que esta 

surge por observação direta do mesmo ou por conhecimento pessoal, no entanto não 

sabemos se assim é ou se se baseou nalguma fonte. 

 Na gravura de 1838, da figura 14, a legenda original identifica a área atrás do Palácio 

como sendo de vinha e árvores de fruto. Esta localização parece ir um pouco contra as plantas 

posteriores, uma vez tratar-se, essa área, dos jardins. No entanto, existe sempre a 

possibilidade de, por ser uma perspetiva, haver distorção na perceção das distâncias.  

 Depois de terminadas as expropriações e de restar apenas o Palácio, o portão e 

caminho de acesso do lado poente e uma parte reduzida do jardim nas traseiras, houve ainda 

algumas alterações no espaço exterior. Em 1950, quando aqui se encontrava o Arquivo e 

Biblioteca Municipais e a propósito das preparações para as Sessões de Estudo do II 

 
 

64 Portugal Antigo e Moderno. Vol. II. Lisboa: Mattos Moreira, 1874, pp. 73, 74. 
Apesar do autor afirmar que o Palácio é do século XVIII, vimos já que a sua construção data do século XVII. 
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Congresso das Capitais, procedeu-se ao arranjo do jardim (figs. 19 e 20). Não são indicados 

pormenores do arranjo, mas é recomendado à Repartição de Obras Públicas que “promova, 

(…), a colocação no centro daquele jardim, com a necessária canalização de água, do tanque 

que se encontra na Quinta do Policarpo. (…)”65. Em 1952, é proposto pelo arquiteto Vasco 

Regaleira, por quem a intervenção anterior também tinha sido coordenada, que se proceda à 

realização de um jardim formal semelhante ao estilo dos jardins característicos da época do 

Palácio e que se aproxime ao máximo do original. 

 Ainda que desta última intervenção não tenha sido encontrado qualquer desenho, 

houve uma alteração no ajardinamento. O que era anteriormente um conjunto de geometrias 

diferenciadas, relvadas, com árvores de pequeno porte, flores e esculturas passou a ser um 

amplo e unificado retângulo, centrado, apenas com relva e arbustos de médio porte, por volta 

de 1950 (fig. 21), e de árvores de maior porte, em 1971 (fig. 22). Hoje, para além de diferentes 

árvores, foram acrescentados, na zona central, dois volumes com cerca de 1,5m de altura e 

uma grelha retangular, no chão, ambos para acomodar instalações de ventilação ou outras. 

 
 

65 Processo nº 198 de 1950: obras no palácio Galveias, 1950/06/26. AML.  
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSB/CULT/01/0234. 

Figura 20 - “Palácio Galveias, jardim”. Fotografia de Eduardo Portugal, AML/Fotográfico.  
Código de Referência: PT/AMLSB/POR/059914. 

Figura 22 - “Palácio Galveias, fachada sul”, 1971. Fotografia de Armando Maia Serôdio, AML/Fotográfico.  
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SER/S07592. 
 

Figura 19 - Planta do desenho do jardim, estudo de 1952/01/27 (escala reduzida para representação) f. 2, 3. AML. 
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSB/UROB/EV/0383. 

Figura 21 - “Palácio Galveias, fachada sul e jardim”, 1950. Fotografia de autor desconhecido, AML/Fotográfico.  
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SEQ/000029. 
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2.3. Caracterização e tipologia do edifício 

 A descrição e caracterização do Palácio Galveias não poderia surgir sem primeiro nos 

inteirarmos de alguns aspetos, já referidos anteriormente, que determinaram e determinam a 

leitura e entendimento do edifício que aqui se propõe estudar. O facto de a data da sua 

construção ser desconhecida em nada simplifica esta tarefa, mas aceitamos o possível 

período geralmente delimitado como o mais provável para a sua construção (1640-1672)66. 

Assim poderemos basear a análise que se segue na comparação com as características de 

uma época, de um estilo ou até mesmo de costumes e hábitos. 

 Esta datação é ocasionada por um variado e interligado conjunto de fatores — desde 

acontecimentos históricos à qualidade arquitetónica, passando pela disponibilidade 

económica, pelas ambições políticas e pelas predominâncias culturais. Ao espelharem a 

natureza da construção, estes fatores permitem-nos ter um conhecimento mais consciente e 

realista das condições da origem do Palácio, levando-nos a uma reflexão mais correta sobre 

a sua evolução face às condicionantes impostas pela passagem do tempo. Achar que um 

edifício, mesmo com estas particularidades, nos espera inalterado, sob as diversas 

adversidades a que tem de resistir, seria imprudente. Temos então de considerar que serão 

bastantes as diferenças entre esta caracterização, a que agora se procederá, e aquela a que 

lhe deu origem, sem, contudo, esquecer a força das circunstâncias referidas. 

 Vimos já que a Quinta de Recreio surge como um todo, pelo que não faria sentido 

focarmos a nossa atenção apenas no edifício em si sem termos em consideração a 

complexidade da sua relação com o exterior. No entanto, a incerteza dessa realidade, da 

envolvência do Palácio, da forma como este comunicava com os restantes espaços e 

vice-versa, leva-nos a ponderar se a descrição deverá, ou não, ser baseada num edifício que 

não sabemos se se aproxima do projeto original. Quando a falta de informação não nos 

permite ter uma imagem clara do que foi o plano inicial da Quinta, é incontestável a perda 

associada ao entendimento da conjuntura atual. Desta forma e para evitar grandes 

 
 

66 No sub-capítulo 2.2.1. Origem: construção e localização, é referido que a generalidade dos autores remete a 
construção do Palácio para o século XVII. Ao inteirarmo-nos dos acontecimentos históricos que marcaram a época, 
surgem duas datas que representam um forte incentivo à construção do Palácio e da Quinta. São elas 1640, 
quando é instaurada a Independência de Portugal, e 1668, quando, finalmente, 28 anos depois terminam os 
conflitos com a vizinha Espanha. Ora, se a primeira data é já um forte indicador, a segunda reforça ainda mais 
essa possibilidade, por refletir uma predisposição mais livre e promissora do país e, consequentemente, da 
nobreza. Como o autor Luiz de Bivar Guerra nos indica na obra já citada (p. 10), Luís de Távora falece no Palácio 
em 1672. Assim, o período de que se fala está compreendido entre 1640 e 1672 (ou ainda, de forma mais arriscada, 
entre 1668 e 1672). 
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discrepâncias, uma atitude tendencialmente mais direcionada para o Palácio, ainda que, por 

vezes, sejam referidos os jardins, será possivelmente a mais correta. 

 É comum ler-se que a tipologia da casa em U tem as suas origens em França67. 

Contudo, João Vieira Caldas adverte que, no caso do Palácio Galveias, o modelo poderá até 

ter sido fruto de uma adaptação de determinadas villæ quinhentistas italianas onde dois 

volumes, um de cada lado do corpo principal, sofrem um ligeiro avanço (por exemplo, como 

acontece na Villa di Tobia Pallavicino, em Génova)68. Neste caso, o avanço acaba por se 

tornar num prolongamento dando origem a duas alas laterais. Na verdade, a versão 

portuguesa não se revê na generalizada sumptuosidade da composição francesa onde se 

torna elementar a inclusão de torreões e de vários volumes que se destacam ligeiramente uns 

dos outros. Através de uma linguagem classicista simplificada, assume antes a sobriedade da 

arquitetura doméstica portuguesa, ainda que se destaque da conjuntura pela erudição da sua 

planta e do pátio. 

 Não sendo habitualmente este o tipo de implantação escolhido para a casa nobre na 

região de Lisboa, existem, porém, alguns casos que demonstram resultar o U da combinação 

de vários volumes, acrescentados ao longo do tempo, e que, eventualmente, acabaram por 

adquirir esta forma por opções funcionais e/ou estéticas, como acontece na Quinta do 

Correio-Mor, em Loures69. Contrariamente a estes casos, o Palácio Galveias pode ser 

considerado um exemplar da mesma tipologia, que conserva em si a afirmação clara da sua 

composição, mas que, podendo ter algumas semelhanças com os modelos francês e italiano, 

demonstra um carácter arquitetónico português. 

 Apesar do Palácio ter sido construído no contexto que caracteriza uma quinta de 

recreio, são visíveis alguns cuidados no seu desenho que lhe conferem uma erudição não tão 

comum quando falamos das casas principais da Quinta, e que nos remetem para princípios 

orientadores das villas renascentistas. Sejam eles, considerando como projeto paisagístico 

aquele que nos chegou de 1898 (fig. 18): a localização do edifício em terreno estável e 

nivelado; a sua orientação a norte, por razões climáticas; a proporção entre as partes; a 

introdução da simetria, ordem, ritmo e harmonia; a delimitação de zonas no exterior através 

 
 

67 Carlos de Azevedo – Solares Portugueses: Introdução ao Estudo da Casa Nobre. 2ª edição. Lisboa: Livros 
Horizonte, 1988, p. 57. 
68 João Vieira Caldas – A Casa Rural dos Arredores de Lisboa no Século XVIII. Porto: FAUP publicações, 1999, p. 
126. 
69 Idem, p. 127. 
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de elementos vegetais; a utilização da água como parte integrante de um sistema; a clara 

delimitação da Quinta recorrendo a muros de alvenaria70. 

 Para além da característica implantação em U, é manifesta a introdução de uma 

organização geométrica e de um referencial biaxial ortogonal. A relação entre as partes num 

todo coeso é evidente quando, para lá das regras matemáticas, nos é possível estabelecer 

uma narrativa, ou seja, quando estas componentes manifestamente formais se exprimem 

através de um discurso claro e fluido na composição do espaço. 

 Destacam-se três volumes na constituição geral do edifício (fig. 23): um central, 

aproximadamente quadrangular, e duas alas laterais retangulares que conformam, a norte, o 

“pátio de recebimento”71 (também ele perto da forma quadrada) e que se prolongam até ao 

limite sul do corpo principal, excedendo-o ligeiramente. Deste “excesso” resulta uma varanda 

retangular que é recortada, ao nível do andar nobre (fig. 24). Cada volume é rematado pelo 

seu próprio telhado de quatro águas, como se, efetivamente, fosse desejada esta distinção. 

A distribuição e organização interior, que se encontram muito alteradas, parecem, ainda 

assim, corresponder às intenções destes volumes no todo, podendo indicar que, em linhas 

gerais, essa formalidade se manteve. 

 Apesar de o edifício ter a mesma altura nos seus diferentes volumes, a distribuição 

vertical não é homogénea. O piso térreo e o andar nobre são comuns a todos os volumes, 

embora, este último, adquira um duplo pé-direito na ala nascente. Aos outros dois volumes, 

onde o andar nobre corresponde a um único pé-direito com tetos planos, é acrescentado um 

nível superior, tipo mezanino. Existe ainda um sótão na cobertura do corpo central. 

 
 

70 Fábio F. M. Lavareda – “Geometria e Regra nas Quintas de Recreio Renascentistas Portuguesas”. A Villa 
Renascentista: Arquitectura, Jardins e Paisagem. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2016, pp. 176,177.  
71 Helder Carita utiliza este termo a propósito da distinção de pátios no norte e no sul do país. 
Helder Carita, Homem Cardoso – A Casa Senhorial em Portugal: Modelos, Tipologias, Programas Interiores e 
Equipamento. Lisboa: Leya, 2015, pp. 27, 28. 

Figura 24 - Fachada sul, Palácio Galveias. Figura 23 - Fachada norte, Palácio Galveias. 
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 A axialidade é evidente no exterior. Quanto à sua continuidade verificamos que ela 

surge acentuada no eixo de entrada (aproximadamente norte-sul) que percorre todo o espaço 

passando pelo portal, pelo pátio exterior, pelo átrio, pela escadaria de dois lanços simétricos 

e curvos, até transpor a sala posterior, ou, se subirmos para o andar nobre pela mesma 

escadaria, seremos conduzidos até a “sala vaga”, virada a norte, ou a um outro espaço (hoje 

possivelmente alterado), em forma de galeria e com acesso direto à varanda — o primeiro 

virado para o pátio do Palácio e o segundo para os jardins. Fará sentido mencionar aqui a 

extensão deste eixo pelos referidos jardins que, desenvolvendo-se desde as traseiras do 

Palácio até ao limite sul da Quinta, transformam o prolongamento deste eixo num cenário 

perspético. Mesmo que nos seja desconhecida a planta original, conseguimos estabelecer 

uma hierarquização no seguimento dos espaços do corpo central para os que resultam da 

continuidade da interseção perpendicular de um segundo eixo, que nos leva a descobrir, 

posteriormente, as duas alas. 

 É possível identificar dois eixos secundários que correspondem a uma “enfilade axial” 

dentro das alas, como que para criar um maior deslumbre na sucessão de espaços. 

Observa-se também que existe uma menor compartimentação dos espaços na ala nascente 

o que, apesar das alterações, poderá indicar que inicialmente, e considerando ainda a 

diferença entre os pés-direitos das salas, as divisões do piso 1 deste lado seriam 

preferencialmente de receção social, enquanto que as do lado poente deveriam ser mais 

privadas. 

 Tal como era comum nas casas nobres assentes em terreno plano, pressupõe-se que 

os espaços de serviço do Palácio (inclusive a cozinha) ocupassem o piso térreo, permitindo 

assim que no andar nobre ficassem as salas, salões e quartos principais. Uma particularidade 

que chamou a atenção foi a proximidade do picadeiro e do edifício anexo que, vimos já, ter, 

entre outras, a função de cavalariça. Esta situação poderá indicar que, visto que o piso térreo 

das alas só tem vãos na face exterior do Palácio, a ala poente pudesse, pela sua proximidade, 

apoiar as necessidades desta prática — situação esta não tão rara, de acordo com Carlos de 

Azevedo72. 

 Vejamos agora os espaços que representam a posição social e económica da família 

proprietária como locais de receção e que, consequentemente, espelham o cuidado e requinte 

do gosto arquitetónico do edifício. Constatamos até que é nestes locais que vão surgir aqueles 

elementos que mais se aproximam de uma intenção barroca. 

 
 

72 Carlos de Azevedo – op. cit., p. 58. 
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 O “pátio de recebimento”, formalmente desenhado para acolher convidados, impor-

tantes individualidades e, naturalmente, os seus coches, acaba também ele por funcionar 

como um filtro (figs. 25 e 26). A sua localização, abraçada pelas alas laterais e corpo central 

do edifício, é de uma intimidade que lhe confere um caráter privado sem, contudo, impedir por 

completo a relação com o exterior. Este espaço, de articulação entre a reservada vida no 

interior e a necessidade de transparecer a aristocracia dos seus ocupantes, é o reflexo do 

equilíbrio entre intenções que podem até parecer contraditórias. Assim, o lado do pátio que 

fica em contacto direto com a rua, em vez de totalmente aberto, é encerrado por um muro, de 

altura equivalente ao primeiro piso, onde surgem, alinhados com o eixo central do Palácio, o 

portal e portão de entrada e, a ladeá-los, duas janelas, uma de cada lado. A proteção destes 

três vãos — gradeamento em ferro — permite que os olhares curiosos consigam vislumbrar 

parcialmente o pátio (mesmo quando o portão está fechado).  

 O portal seiscentista73, pouco mais alto que o muro, é todo construído em pedra e 

revela uma composição complexa (figs. 27 e 28). O entablamento, composto por lintel (em 

falso arco), friso (com tríglifos intercalados por métopas adornadas com motivos variados) e 

cornija, pertence à ordem dórica, evidenciando, com esta utilização puramente estética dos 

elementos clássicos, o seu carácter maneirista. À frente de cada uma das ombreiras, que 

estão embutidas nos limites das paredes laterais, surge uma coluna dórica. Os seus fustes 

são seccionados em quatro partes que, por sua vez, são intercaladas por segmentos mais 

pequenos ornados com cartelas. O acabamento da primeira e última parte é liso e o das duas 

centrais é feito, em cada uma, com um tipo de canelura diferente. Cada uma das colunas é 

elevada, sobre um pedestal, à altura aproximada do soco do muro. O entablamento avança 

sobre os capitéis das colunas e, sobre a respetiva cornija, assentam formas bélicas que 

 
 

73 Norberto de Araújo – Inventário de Lisboa. Fascículo V. Lisboa: Oficinas Gráficas da CML, 1947, p. 12. 

Figura 25 - "Pátio de recebimento", corpo central e ala 
nascente do Palácio Galveias. 

Figura 26 - "Pátio de recebimento", ala poente do Palá-
cio Galveias. 
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incluem pequenos canhões e as respetivas munições. O coroamento superior do portal é 

constituído por duas volutas sobre um fundo estriado com o brasão de armas no topo, hoje o 

da cidade de Lisboa e onde teria estado, inicialmente, o dos Távora (que terá sido picado 

depois da perseguição e execução da família, em 1759). 

 As janelas que ladeiam o portal e abrem para o pátio têm conversadeiras pelo lado 

interior. São emolduradas por cantaria de verga reta e rematadas com entablamento 

simplificado. Cada uma delas tem um coroamento no topo com um par de volutas, mas 

ligeiramente mais baixos que o do portal. No lugar do brasão de armas é esculpido um escudo 

com elementos aludindo ao tema bélico que, juntando ao trabalho do portal, poderá fazer 

referência aos cargos desempenhados pelos Távora durante a Guerra da Restauração ou ao 

tema da resistência tão específico daquela época74. 

 O encerramento do pátio — característica mais própria do pátio português do que de 

inspiração estrangeira75 — é enfatizado pela ausência de vãos no piso térreo das alas laterais, 

dando lugar a uma sequência de argolas de ferro chumbadas às paredes que podem sugerir 

que aqui seriam atados, ainda que temporariamente, os cavalos de habitantes e visitantes. 

 O pavimento é revestido por calçada “à portuguesa” com um desenho geométrico a 

preto e branco. 

 Depois de atravessarmos o pátio e entrarmos pela porta principal, chegamos ao átrio, 

um espaço que deveria apenas servir as funções de entrada e distribuição. Tem como planta 

a justaposição de uma meia oval, com teto abobadado, a um retângulo comprido cujas 

extremidades dão acesso aos dois braços da escadaria, sendo pontuadas por uma abóbada 

de aresta com os respetivos arcos de volta abatida (figs. 29 e 30). Na separação destas duas 

 
 

74 Júlio Gil – op. cit., p. 220. 
75 João Vieira Caldas – A Casa Rural dos Arredores de Lisboa no Século XVIII. Porto: FAUP publicações, 1999, p. 
126. 

Figura 27 - Muro que encerra o lado norte do "pátio de 
recebimento", Palácio Galveias. 

Figura 28 - Coroamento do portal, Palácio Gal-
veias. 
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formas existe um outro arco de volta abatida em cantaria. O pavimento é empedrado (“pedra 

lousa”, “lioz encarnado e branco”) e as paredes são revestidas com silhares de azulejos (do 

século XX). Existem dois nichos de pedra introduzidos na parede central, cada um com uma 

estátua, rematados com arcos de volta perfeita (fig. 31). Anexado à porta da entrada principal 

existe um guarda-vento em madeira adicionado posteriormente. As janelas de peito que 

ladeiam os três grandes vãos centrais são providos, cada uma, de conversadeiras. 

 No alinhamento da porta de entrada, depois de transpormos o átrio, passamos por 

uma porta que nos leva a uma antecâmara de reduzidas dimensões. É coberta por uma 

abóbada de arestas e o pavimento dá continuidade ao empedrado do espaço vestibular. Está 

localizada por baixo do patamar superior da escadaria e comunica, a sul, com uma outra sala 

retangular (provavelmente muito alterada) e, a leste e a oeste, com dois espaços que corres-

pondem aos vãos dos lanços sob a escadaria principal. 

 A escadaria de dois lanços simétricos curvos, que abraçam o espaço central do átrio, 

é coberta por abóbadas de berço que se unem no patamar superior, formando aí uma 

abóbada de arestas delimitada por dois arcos abatidos. Em cada uma das paredes de onde 

arrancam estas abóbadas no piso térreo, exatamente por cima dos arcos de volta perfeita de 

acesso à escadaria, destaca-se, na pintura branca, um nicho trabalhado em mármores branco 

e rosa76, cada um com a sua escultura, e a decorá-los têm formas que se assemelham às já 

utilizadas no “pátio de recebimento”. No patamar de acesso aos espaços do primeiro andar 

existe um escudo por cima de cada uma das portas, um dos Távora e o outro dos Galveias. 

São enquadrados por uma coroa pintada no topo e por motivos em cantaria onde se destacam 

dois leões pousados, cada um, na sua voluta. A ligação ao emolduramento do vão é realizada 

através de um entablamento simples. Toda a escadaria é em pedra e as restantes superfícies 

 
 

76 Francisco Santana, Eduardo Sucena – Dicionário da História de Lisboa. Sacavém: Carlos Quintas & Associados 
– Consultores, 1994, pp. 428, 429. 
 

Figura 29 - Plantas do piso 0 e 1 (respetivamente), Palácio Galveias, 
escala 1:800. Plantas adaptadas dos desenhos do Atelier JLLA, 2013. 
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são pintadas a branco, à exceção dos detalhes dos arcos, nichos e vãos em cantaria e do 

lambril de embutidos de pedra, em tons variados (fig. 32). 

 Existe uma outra escada, de serviço e em caracol, que fica localizada no volume 

central do Palácio, por trás e do lado poente da escadaria principal. O acesso é feito pela sala 

a sul e desenvolve-se verticalmente ao longo dos três pisos do edifício. 

 Relativamente aos restantes espaços que são hoje salas ou locais de transição, não 

fará sentido realizar uma descrição tão pormenorizada por terem sido já muito 

intervencionados. Passaremos apenas a fazê-lo para o salão nobre e para aquele que o 

antecede — “sala vaga” —, pelo seu carácter formal e pela importância que têm no conjunto. 

 Na “sala vaga”, que encontramos ao transpor a porta norte do topo da escadaria, 

destaca-se, primeiramente, a sua idêntica forma ao átrio por se encontrarem verticalmente 

alinhados (figs. 29 e 33). As principais diferenças, na sua conceção arquitetónica, são a sepa-

ração dos extremos da área retangular — aqui funcionam como antecâmaras para os espaços 

contíguos a leste e oeste — o teto, em meia abóbada abaulada com pinturas ornamentais 

inspiradas nos tetos das igrejas de finais do séc. XVII e séc. XVIII e o pavimento que passa a 

ser em madeira. No lugar dos nichos do átrio surgem duas janelas de peito com ligação para 

a escadaria. Existem também painéis de azulejos em toda a extensão curva das paredes e o 

friso que os separa das pinturas, bem como os perfis laterais dos vãos, são em pedra — possí-

velmente vermelho de negrais — (as vergas são pintadas da mesma cor e textura que a 

pedra). Tal como os do átrio, estes azulejos, que retratam aqui peripécias da história de 

Portugal, são de Leopoldo Battistini e foram aplicados durante a década de 30 do séc. XX. 

 A ala nascente é dividida em duas partes desiguais: a maior, a norte, que, por sua vez, 

se subdivide em três secções (fig. 34) e a outra, a sul, com ligação direta à varanda. Ambas 

têm um pé-direito muito superior aos restantes espaços. O que as caracteriza, à exceção da 

altura, são as sancas, os tetos em falsa abóbada e a sua superfície, bem como a das paredes 

envolventes, pintadas no mesmo estilo que na sala anterior. Distinguem-se, pela configuração 

Figura 32 - Escadaria, 
Palácio Galveias. 

Figura 30 - Átrio, Palácio Galveias. Figura 31 - Átrio, Palácio Galveias. 
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das suas abóbadas e sancas com diferentes geometrias, respetivamente, de norte para sul, 

como sendo a sala octogonal, a retangular, a quadrada e a oval. A separação entre as secções 

deste primeiro espaço é feita por arcos de volta abatida, suportados, em cada lado, por dois 

pilares com capitéis de ordem jónica — resultado de uma intervenção do século XX. No 

pavimento desta ala, bem como no da “sala vaga”, são utilizados dois tipos de tacos de 

madeira, sucupira e pau-cetim, constituindo diferentes geometrias de parquet. 

 Ao contrário dos emolduramentos dos vãos do piso nobre, que vimos já serem uma 

combinação de vermelho de negrais e pintura imitativa, os do piso térreo são feitos em 

cantaria semelhante à do exterior (pedra lioz). Encontramos a exceção nos vãos do corpo 

central que abrem para a varanda, simplesmente rebocados e estucados no exterior, onde 

não é aplicado qualquer tipo de material no guarnecimento interno. 

 Vejamos como se nos apresenta o exterior. A sobriedade da linguagem arquitetónica, 

de que se falou anteriormente, também se expressa aqui através das cantarias lisas e sóbrias 

e da utilização do ferro, pintado a verde escuro nas guardas da maioria dos vãos. 

 No piso térreo existe um desnivelamento entre a cota da rua e a do piso no interior, 

pelo que, apesar de ser maioritariamente composto por vãos rasgados até ao pavimento, do 

lado norte e leste não têm ligação direta com a via pública, enquanto que nos lados sul e oeste 

é possível acedermos ao jardim e ao caminho lateral, respetivamente. 

 A fachada a nascente tem dezoito vãos, correspondendo os nove rasgados ao piso 

térreo e os outros nove, de sacada, ao piso nobre (fig. 35). São alinhados verticalmente e têm 

verga reta, mas nos inferiores, o emolduramento em cantaria é mais simples que nos 

superiores. Nestes últimos é adicionado um entablamento simplificado com cornija tão 

saliente quanto a faixa contínua que separa os dois pisos e que serve também de apoio às 

guardas de ferro. Estas, tal como o trabalho de cantaria, são simplificadas no piso térreo tendo 

aqui a largura do vão e estando à face da parede. 

Figura 34 - Salão nobre, Palácio Galveias. Figura 33 - "Sala vaga", Palácio Galveias. 
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 A fachada poente tem algumas semelhanças com a fachada nascente, mas a sua 

linguagem difere um pouco (talvez por estar orientada para um espaço mais privado que a via 

pública e por, possivelmente, se ter adicionado um piso). Os dezoito vãos (nove em cima e 

nove em baixo), alinhados verticalmente nos dois primeiros pisos, são idênticos aos da 

fachada nascente, mas no piso térreo, para além de existir uma porta no centro da fachada, 

não existem guardas, e no piso nobre a cornija e o friso do entablamento simplificado são 

suprimidos. No terceiro piso, a fila adicional de nove vãos rasgados e alinhados com os 

inferiores, mas com dimensões mais reduzidas, têm moldura ainda mais simplificada que as 

do piso 0 e as guardas estão à face da parede, tendo uma pequena consola (fig. 36). 

 No plano do portal, a fachada principal de cada uma das alas tem três janelas 

centradas e alinhadas verticalmente (fig. 23). Os vãos do primeiro e segundo pisos são iguais 

aos da fachada nascente com a diferença que os do primeiro são bastante mais largos. Este 

detalhe, aliado à descontinuidade da textura do soco nessa zona, leva-nos a pensar que seria 

até possível terem estado, anteriormente, abertas até ao chão, permitindo assim dois novos 

acessos ao interior através das quais seria possível transpor cargas mais volumosas ou até 

mesmo carroças. No piso 3 as janelas são de peito, têm emolduramento semelhante aos 

restantes e guarda à face da fachada. 

 No “pátio de recebimento” a linguagem arquitetónica é bastante mais complexa. 

Referiu-se já que, neste pátio, não há qualquer vão no piso térreo das alas laterais. Existem 

apenas janelas de sacada no piso nobre, com as mesmas características que as 

correspondentes das outras fachadas, mas com um ornamento concheado sobre a cornija 

saliente. As guardas são semelhantes às utilizadas nas fachadas exteriores, mas com uma 

esfera armilar nos ângulos dos corrimões. A fachada do corpo central é dividida por quatro 

pilastras em toda a sua altura (fig. 37). Tem, nas extremidades e ao nível térreo, duas janelas 

de peito gradeadas e coroadas por duas volutas em cantaria com uma flor-de-lis no centro. 

Alinhadas verticalmente e ao nível do piso nobre, surgem duas janelas de sacada 

semelhantes às das fachadas interiores nas alas. Ao centro, estão dispostos seis vãos mais 

Figura 36 - Fachada poente, Palácio Galveias. Figura 35 - Fachada nascente, Palácio Galveias. 



42 

largos (três em cima e três em baixo), rasgados até ao nível do pavimento interior e cujo 

remate superior é recortado, alternadamente, por um arco trilobado e por um arco 

ultrapassado oval. Aquele que se encontra ao centro, no piso térreo, corresponde à porta de 

entrada principal do Palácio. Os restantes funcionam apenas como janelas, tendo cada um 

dos superiores uma balaustrada em pedra à face. Nas duas secções mais exteriores da 

fachada existe ainda um óculo quadrilobado por cima do motivo concheado do piso nobre. 

 A fachada posterior é a que aparenta ter sido mais descaracterizada (fig. 38). É 

marcada por uma varanda que resulta de um recuo da parede do volume central do Palácio, 

correspondente à altura dos dois pisos superiores. No piso térreo existem sete vãos, todos de 

peito à exceção de dois que são rasgados até ao chão e que apresentam um alinhamento 

pouco harmonioso por se encontrarem muito próximos dos cunhais interiores das alas laterais. 

Destes sete, apenas os três centrais têm um gradeamento de ferro. No piso nobre as janelas 

de sacada das alas laterais assemelham-se às das restantes fachadas, enquanto que no 

terceiro piso a altura dos vãos diminui (depois de ter sido alterado, o da ala poente ficou com 

medidas diferenciadas e foi-lhe adicionada uma guarda). Nos dois pisos superiores, as janelas 

que se encontram incluídas no volume correspondente à varanda têm um emolduramento 

diferente: reboco pintado a branco em vez de ser em cantaria, como acontece nos restantes. 

O limite da varanda é ainda assinalado com uma balaustrada de pedra. 

 A altura do soco varia devido às diferenças de cota. Tem um acabamento em pedra 

de aparelho regular, à exceção do tardoz onde foi substituído por reboco pintado a branco. 

Existe um cunhal em cantaria, da mesma altura das fachadas, em cada uma das quatro 

esquinas do Palácio, da mesma forma que são também incluídos outros quatro nos limites 

interiores das alas laterais. As fachadas são rematadas com cornija e os telhados são 

sanqueados e terminam em beiral saliente.  Sob os vãos de sacada do piso nobre surgem 

goteiras também em cantaria e, pontualmente, surgem tirantes de ferro nas fachadas para 

reforço da estrutura do edifício, alguns anteriores a 1929 (fig. 39).  

Figura 37 - Fachada norte do “pátio de recebimento”, 
Palácio Galveias. 

Figura 38 - Fachada sul, Palácio Galveias. 
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3. Diferentes ocupações e intervenções  

 Na expectativa de que o enquadramento feito até aqui tenha já evidenciado a 

necessidade de comprovação de variadas questões, nomeadamente do que é ou não original 

neste Palácio, que sobreposições podemos identificar e que elementos continuam a suscitar 

dúvidas, tratar-se-á agora de fazer corresponder algumas delas ao seu tempo numa 

cronologia que se pretendeu ser o mais clara e sintética possível. 

 É neste seguimento que a mudança de programa surge como fator determinante. Se 

a documentação fidedigna referente à Casa dos Távora é praticamente inexistente, e se as 

possíveis alterações que estes e os Galveias possam ter realizado no Palácio são apenas 

pontualmente referidas por alguns autores (e às quais não foi possível associar qualquer fonte 

primária), seria expectável que a mudança de Casa Nobre para Biblioteca, Museu e Arquivo, 

por tão complexa e refletida que se esperava que fosse, tivesse deixado consigo um 

testemunho bem mais rico e esclarecedor. Mas não é o caso. Esclarecedoras são apenas 

algumas obras pontuais e o último projeto (do século XXI) que, ao estender o programa 

cultural da Biblioteca a todo o Palácio, tentou, sob as indicações e necessidades inerentes à 

contemporaneidade de uma intervenção que se pretendia para um edifício histórico, conciliar 

o que não se sabia e o que se suspeitava com a descoberta de alguns indícios (nunca passan-

do de indícios) e com essa informação atuar sobre esse património. Desta vez, deixando 

material informativo bem mais detalhado e claro que das vezes anteriores. 

3.1. Os Távora e a casa original 

 No sub-capítulo 2.2.3. Evolução do espaço da Quinta foi introduzida a ideia de que a 

afirmativa tipologia do Palácio nos sugere que, neste aspeto, não tenham sido feitas grandes 

modificações. Pelo contrário, a organização interior dos espaços foi, em geral, modificada. No 

entanto, os eixos que a estruturam e que definem a distribuição dos espaços, bem como a 

relação que se estabelece entre eles, demonstra que, o que podemos ver hoje, resulta ainda 

de uma certa coerência implícita no conjunto original. Isto é, se houve alguma alteração 

grande que, até hoje, ninguém tenha identificado, por certo que terá sido feita com alguma 

lógica pressuposta pela tipologia. 

 Encontramos, em alguns elementos, ligações fortes à origem do conjunto. Norberto de 

Araújo afirma que a linguagem adotada nos vãos das fachadas leste e oeste e no portal é 

tipicamente seiscentista. Refere ainda a originalidade da característica escadaria e dos 
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emolduramentos dos vãos no salão nobre em mármore rosa77 (possivelmente vermelho de 

negrais).  

 Júlio Gil78 e Maria Alexandra Gago da Câmara79 referem as grandes alterações que 

foram feitas no interior do Palácio, ressaltando que, ainda assim, houve espaços como o átrio 

que foram mantidos. 

 Em geral, as características do “pátio de recebimento” devem também permanecer 

idênticas às originais, à exceção de um ou outro elemento como a substituição das caixilharias 

dos três grandes vãos do piso térreo e, possivelmente, o pavimento. Todas as figuras que 

remetem para o tema bélico são um forte indicador de que os elementos a que pertencem 

possam ser originais por se relacionarem fortemente com os cargos da família. 

 Pressupõe-se que a “sala vaga” — salão que fica sobre o átrio — tenha mantido os 

seus elementos estruturais — dimensão, teto em falsa abóbada e disposição dos vãos. É 

também espectável que todo o piso nobre correspondente à ala nascente tivesse já o seu 

duplo pé-direito e que, mesmo sabendo-se que a decoração e paredes divisórias (arcos) são 

posteriores, é possível que os tetos em falsa abóbada se assemelhem aos originais. 

 Existiu uma pintura perspetivada num dos tetos, talvez no salão nobre, da autoria de 

Vicenzo Bacherelli (1672-1745)80, que terá desaparecido durante um incêndio81 (possível-

mente, no séc. XVIII). Tendo o artista desenvolvido o seu trabalho em Portugal entre 1701 e 

171882, é provável que a pintura date dessa época. 

 No exterior, a gravura da figura 14 revela-nos não só a existência do muro que dava 

continuidade ao limite nascente da Quinta e que tinha na sua extremidade uma esfera 

armilar83 — destruído devido ao alargamento da Rua Arco do Cego —, como também que o 

vão mais largo do piso térreo da ala nascente ia, sem dúvida, até ao chão. No entanto, é 

 
 

77 Norberto de Araújo – Inventário de Lisboa. Fascículo V. Lisboa: Oficinas Gráficas da CML, 1947, pp. 12, 13. 
78 Os Mais Belos Palácios de Portugal. Lisboa: Editorial Verbo, 1992, p. 221. 
79 “Palácio Galveias”. SANTANA, Francisco, SUCENA, Eduardo (dir. de) – Dicionário da História de Lisboa. Lisboa: 
Carlos Quintas & Associados – Consultores, 1994, pp. 428, 429. 
80 Deste artista são também as pinturas de duas salas do Palácio dos Condes de Alvor, atual Museu Nacional de 
Arte Antiga, que pertencia, nessa altura, ao irmão ou ao sobrinho do 1º Marquês de Távora. 
MNAA – Sobre o Museu: Edifício. Disponível em: http://www.museudearteantiga.pt/sobre-o-museu/edificio, 
(consultado em: 17/10/2019). 
81 Teresa Vale, Maria Ferreira – Palácio Galveias / Palácio Távora-Galveias / Biblioteca Municipal de Lisboa, 2002. 
Disponível em: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=19787, (consultado em: 
17/10/2019). 
Sobre o incêndio não foi encontrada mais informação. 
82 Henrique Manuel Martins – O Museu Nacional de Arte Antiga, o edifício e a sua história: contributos para um 
projeto de comunicação. Vol. II (policopiado). Trabalho de Projeto de Mestrado em Museologia, Universidade Nova 
de Lisboa, 2014, p. 50. 
83 Escritura de Licença, 1920/01/17 a 1925/06/23, AML. Livro de Escrituras nº 136, pp. 538. Código de Referência: 
PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0214/001. 

http://www.museudearteantiga.pt/sobre-o-museu/edificio
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=19787
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possível que o terreno junto a esses vãos tivesse uma cota ligeiramente mais elevada do que 

tem hoje. Por essa razão é natural que anteriormente estivessem ligados ao chão e hoje não, 

sem que tenha havido, necessariamente, uma alteração nas suas dimensões. 

 Com o terramoto de 1755 o edifício sofreu alguns danos, nomeadamente nas 

coberturas84. Tendo ficado inabitável, pressupõe-se que a família terá investido na 

reconstrução dos telhados e que, vendo o seu palácio da Rua da Boa Viagem completamente 

destruído pelas derrocadas e incêndios, tenha recorrido a intervenções de algum impacto para 

que a Quinta do Campo Pequeno se tornasse na sua residência principal. Sobre essas 

possíveis intervenções nada se sabe. 

3.2. Fim do século XVIII 

 Com a execução dos Marqueses de Távora e dos seus sucessores imediatos, a Quinta 

e Palácio passam a ser propriedade da Coroa. No sub-capítulo 2.2.2. Os seus ocupantes, é 

referido que, no ano de 1767, António Soares de Mendonça Brandão compra a propriedade 

e habita o piso nobre enquanto o piso térreo continua a ser alugado a outros indivíduos. 

 Sem recurso a qualquer outra informação que nos esclareça como se procederam 

estas ocupações, podemos apenas supor que tenha havido uma apropriação do espaço e 

que essa apropriação poderá ter levado a uma nova organização do piso térreo, 

nomeadamente nas alas laterais do edifício, de forma a acomodar os arrendatários. É também 

possível que, devido a esta hipotética reestruturação dos espaços, tenham sido 

acrescentadas as chaminés que são visíveis na fotografia da figura 39. 

3.3. Família Galveias 

 Quando o 5º Conde de Galveias compra, em 1802, a Quinta do Campo Pequeno, 

surge o primeiro registo relativo a obras de restauro e de beneficiação85. Não foram, até hoje, 

encontradas quaisquer indicações sobre o tipo de intervenções que foram realizadas. 

 Júlio Gil refere a introdução do escudo de armas da família no coroamento do portal86 

onde estaria anteriormente o brasão dos Távora, picado por volta de 1759. A par desta infor-

mação, surge apenas a planta, de 1898, com a representação dos jardins e terrenos agrícolas 

 
 

84 Pedro de Moura Reis – op. cit., pp. 102, 103. 
85 Norberto de Araújo – Inventário de Lisboa. Fascículo V. Lisboa: Oficinas Gráficas da CML, 1947, p. 11. 
86 Os Mais Belos Palácio de Portugal. Lisboa: Editorial Verbo, 1992, p. 220. 
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que constituíam o resto da Quinta (fig. 18) e que não sabemos se correspondiam aos originais 

ou se o projeto foi concebido ou alterado aquando da chegada dos Galveias. 

3.4. A firma Simões & Simões 

 Durante os cerca de nove anos em que a propriedade pertenceu à firma Simões & 

Simões, Lda., e excetuando todo o processo de expropriações que levou à enorme redução 

da área de terrenos anexos ao Palácio (incluindo os jardins formais) para a construção das 

Avenidas Novas, sabe-se apenas que o degradado estado do edifício se agravou e que essa 

situação, aliada à ocupação do seu interior por pessoas sem-abrigo, terá contribuído para a 

contínua danificação e descaracterização do que terá sido deixado pela família Galveias. 

3.5. Biblioteca, Arquivo e Museu Municipais 

3.5.1. A primeira intervenção 

 Quando o Palácio e o reduzido terreno anexo nas traseiras são adquiridos pela CML, 

em 1929, dá-se a grande transformação no interior do edifício que corresponde à organização 

do espaço que se manteve aproximadamente até meados do século XX. Por se 

desconhecerem as condições em que se encontrava e por, até hoje, não se ter ainda 

descoberto qualquer referência aos procedimentos tomados nesta data, esta obra vai dar azo 

a um conjunto de hipóteses não confirmadas sobre o que foi ou não foi feito.  

 O facto de ter sido o vereador Quirino da Fonseca a dinamizar a ideia do projeto de 

transformação da Casa Nobre em Biblioteca, Arquivo e Museu Municipais em pouco se 

revelou útil, visto que os únicos nomes que surgem associados a este processo não nos levam 

a conclusão alguma. Ficamos a saber que um conjunto de operários, designados para a obra, 

trabalharam sob a direção de “(…) Dias Sanches, mestre Ferreira, Abreu e outros (…)”87. Esta 

informação, por si só, poderá levar-nos a pensar que, ao identificar o segundo e terceiro 

nomes como mestres, Dias Sanches pudesse, de facto, ter sido o arquiteto responsável. No 

entanto, ao tentarmos encontrar o seu nome nas Atas das Sessões da Comissão 

Administrativa da CML, verificamos que existe um trabalhador chamado José R. D. Sanches 

 
 

87 Joaquim Leitão – Anais das Bibliotecas, Museus e Arquivo Histórico Municipais. Ano I, volume I, nº 1 e 2 julho a 
dezembro. Lisboa: Tipografia Municipal, 1931, p. 27. 
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na categoria de desenhador da 3ª Repartição88. Não se encontrou, porém, forma de 

comprovar se se trata, ou não, do mesmo indivíduo, mas tudo indica que o seja. 

 Não foram encontrados desenhos ou memórias descritivas desta intervenção. 

Podemos apenas ter uma abordagem fundamentada na observação, nos registos de alguns 

autores e em fotografias que nos permitem ter uma visão mais concreta de algumas dessas 

alterações. Tendo em conta que algumas das obras posteriores a esta estão documentadas, 

poder-se-á considerar, por exclusão de partes, que determinados elementos que aparentam 

corresponder a esta época o sejam mesmo. 

 O período em que o Palácio sofreu estas alterações deverá ter tido início logo após a 

expropriação do mesmo à firma Simões & Simões, Lda. e fim pouco antes da sua inauguração, 

ou seja, entre 22 de janeiro de 1929 e 5 de julho de 1931. Essencialmente, foi no interior que 

ocorreu a maioria das intervenções, pelo menos aquelas que mais o transformaram. O piso 

térreo ficou reservado à Biblioteca, enquanto o Museu ocupou o piso nobre89. O Arquivo 

deveria ter lugar no segundo andar da ala poente. 

 Pela comparação entre as fotografias das figuras 39 e 40, apercebemo-nos de algu-

mas alterações que terão surgido nesta altura.  

 Na cobertura foram retiradas todas as chaminés, cuja data de colocação desco-

nhecemos, e dois pequenos volumes cobertos por telhas, localizados entre o corpo central e 

as alas laterais, que não se sabe a que espaços corresponderiam. Os vãos mais largos, no 

piso térreo das alas, deixam de ter portas de madeira, são transformados em janelas rasgadas 

até ao pavimento interior e a sua dimensão é uniformizada. O brasão no topo do portal, que 

 
 

88 A 3ª Repartição era a responsável pelos assuntos relacionados com Engenharia. 
Boletim da Camara Municipal de Lisboa. Ano V, nº 207, sessão de 15 de janeiro de 1931, p. 43. 
89 Norberto de Araújo – Peregrinações em Lisboa. Vol. XIV, 2ª edição. Lisboa: Vega, 1993, p. 71. 

Figura 40 - “Palácio Galveias”, 1935. Fotografia de 
Eduardo Portugal, AML/Fotográfico.  
Código de Referência: PT/AMLSB/POR/052798. 
 

Figura 39 - “Palácio Galveias”, [ant. a 1929]. Foto-
grafia de José Artur Leitão Bárcia, AML/Fotográfico. 
Código de Referência:  
PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/BAR/000177. 
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deverá ter caído ou ter sido retirado quando o Palácio esteve abandonado, é substituído pelo 

da cidade de Lisboa (fig. 41). 

 Ficamos a saber, através de um documento que faz uma breve descrição dos edifícios 

que o Presidente da República visitou a 5 de julho de 1931, que a fachada posterior do Palácio 

se encontrava parcialmente destruída e que foi necessário reconstruí-la recorrendo a um 

pavimento de cimento armado90 — possível explicação para que esta fachada se encontre 

mais descaracterizada que as restantes, tal como vimos no sub-capítulo 2.3. Caracterização 

e tipologia. Também revela que “As próprias paredes mestras estavam fendidas e desa-

prumadas em alguns pontos, cerca de 0,20m, sendo corrigidas e aferrolhadas.”91 

 A cantaria das fachadas foi “escodada”92 e, no pavimento do “pátio de recebimento”, o 

desenho geométrico que resulta da combinação do preto e branco da calçada “à portuguesa” 

deverá ser ou mais antigo, ou desta altura, uma vez que já aparece numa fotografia de 1935 

(fig. 42). O jardim é adaptado a parque-museu93 e, apesar de não ser identificada na 

iconografia disponível e de não se ter a certeza se a proposta se concretizou, foi aí autorizada 

a construção de uma casa com cave para arrumação de ferramentas (proposta posterior à 

inauguração da Biblioteca, Museu e Arquivo Municipais)94. 

  

 
 

90 Itinerário da visita realizada por sua Excelência o Presidente da República, a alguns recentes melhoramentos 
municipais da iniciativa da actual Comissão Administrativa do Município de Lisboa, em 5 de Julho de 1931, 5º 
aniversário da sua gerência. GEO, pp. 5-7. 
91 Idem, ibidem. 
92 “Eco, Notícias e Curiosidades: O Palácio Galveias”. O Notícias Ilustrado, 28 de outubro de 1928. Lisboa, nº20, 
p. 10. 
93 Júlio Gil – Os Mais Belos Palácios de Portugal. Lisboa: Editorial Verbo, 1992, p. 220. 
94 Boletim da Camara Municipal de Lisboa. Ano V, nº 235, sessão de 30 de julho de 1931, pp. 12, 14. 

Figura 41 - Pormenores de comparação entre as fotografias das figuras 39 e 40: 1, 2 – vão do piso térreo na 
fachada principal da ala nascente; 3, 4 – coroamento do portal; 5, 6 – ligação da cobertura entre o corpo principal 
e as alas laterais. Os pormenores 1, 3 e 5 correspondem à fotografia anterior a 1929 e os restantes à de 1935. 
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 “Realizaram-se as obras, revestiram-se e pintaram-se as salas, reintegrou-se no 

possível primitivo estado a estrutura geral do palácio (…)”95. No entanto, esta “reintegração” 

acabou por descaracterizar alguns espaços, bem como a sua decoração96. 

 As estantes, vitrines e o mobiliário foram feitos por trabalhadores das Oficinas Gerais 

do Município97. Pressupõe-se que a pintura alegórica da autoria de António F. Q. Júnior98, que 

“(…) representa a cidade de Lisboa dando audiência ao Clero, Nobresa e Povo, (…)”99, tenha 

sido aplicada nos tetos do salão nobre. As duas séries de três “arcos ogivais” alinhados, que 

estabeleciam a separação entre as três secções do salão (e cuja data de construção 

desconhecemos), foram readaptados pelo vereador e arquiteto Paulino Montez, passando a 

assim apenas a um arco em cada secção100 (um deles é visível na figura 43 onde é ainda 

possível ver uma pequena parte da pintura do teto). 

 No piso térreo, na sala que fica a sudoeste, foram aplicados sobre as paredes azulejos 

policromos do século XVII vindos do Convento do Quelhas101. Não sabemos se estes foram 

aqui colocados nesta altura, mas fará sentido que o tenham sido por se ter revestido muitas 

outras paredes dentro do Palácio com silhares de azulejos. Se uns resultam de reaproveita-

mento, outros foram executados de propósito, nomeadamente os que representam cenas da 

 
 

95 Norberto de Araújo – Inventário de Lisboa. Fascículo V. Lisboa: Oficinas Gráficas da CML, 1947, p. 12. 
96 Maria Alexandra Gago da Câmara – op cit., pp. 428, 429. 
97 Itinerário da visita realizada por sua Excelência o Presidente da República, a alguns recentes melhoramentos 
municipais da iniciativa da actual Comissão Administrativa do Município de Lisboa, em 5 de Julho de 1931, 5º 
aniversário da sua gerência. GEO, pp. 5-7. 
98 Boletim da Camara Municipal de Lisboa. Ano IV, nº 156, sessão de 16 de janeiro de 1930, p. 7. 
99 Idem, ibidem. 
100 Joaquim Leitão – Anais das Bibliotecas, Museus e Arquivo Histórico Municipais. Ano VI, nº 19, janeiro a março. 
Lisboa: Tipografia Municipal, 1936, pp. 58-60. 
101 Teresa Vale, Maria Ferreira – Palácio Galveias / Palácio Távora-Galveias / Biblioteca Municipal de Lisboa, 2002. 
Disponível em: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=19787 
(consultado em: 17/10/2019). 

Figura 43 - "Palácio Galveias - 1ª Exposição Teatral Portuguesa", 1937. Fotografia de Eduardo 
Portugal, AML/Fotográfico. Código de Referência: PT/AMLSB/POR/057043. 

Figura 42 - "Palácio Galveias, pátio e portal", 1935. Fotografia de Eduardo Portugal, AML/Foto-
gráfico. Código de Referência: PT/AMLSB/POR/052799. 
 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=19787
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história de Portugal102 (no átrio e “sala vaga”), da autoria de Leopoldo Battistini (1930/31), e 

os restantes, possivelmente, de Viriato Silva103. 

 Numa ata das sessões da CML104, é ponderada a instalação de dois ascensores na 

Biblioteca, mas a proposta é anulada105. Contudo, mais tarde acaba por se introduzir um. 

  Nas figuras 44 e 45, verificamos a colocação de um lambril de madeira, ou o seu 

restauro, numa das salas do piso 1 e a aplicação de um pavimento em parquet no salão nobre, 

que se manteve até hoje. 

 Na figura 46 verificamos duas alterações que parecem também ter sido introduzidas 

durante esta obra de 1929-31: o aumento das dimensões do vão do terceiro piso da fachada 

tardoz, na ala poente, e o volume que ressalta na cobertura do corpo central, também do lado 

sul do edifício (confirma-se num documento de intervenções posteriores que esta última é 

certamente uma adição deste período106). 

 Ao analisarmos a iconografia disponível no Arquivo Municipal e os desenhos do 

levantamento desenvolvido pela DSPC em 2013 (figs. 51-53 e anexo 8), pressupõe-se que a 

introdução de vigas em alguns espaços do corpo central esteja aliada à reconstituição de 

parte da fachada tardoz e, por isso, que tenham sido realizadas também entre 1929-31. Tendo 

em conta que a terceira linha de vãos na fachada poente tem uma linguagem ligeiramente 

 
 

102 Norberto de Araújo – Inventário de Lisboa. Fascículo V. Lisboa: Oficinas Gráficas da CML, 1947, p. 13. 
103 Itinerário da visita realizada por sua Excelência o Presidente da República, a alguns recentes melhoramentos 
municipais da iniciativa da actual Comissão Administrativa do Município de Lisboa, em 5 de Julho de 1931, 5º 
aniversário da sua gerência. GEO, pp. 5-7. 
104 Boletim da Camara Municipal de Lisboa. Ano IV, nº 189, sessão de 11 de setembro de 1930, p. 10. 
105 Boletim da Camara Municipal de Lisboa. Ano V, nº 257, sessão de 31 de dezembro de 1931, pp. 9, 10. 
106 Tecido que forra as paredes das salas de exposição do andar nobre do palácio Galveias, 1949 a 1950/02/02, f. 
1-4, AML. Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSB/CULT/01/0099. 

Figura 46 - "Palácio Galveias, fachada sul e jardim", [ant. 1947]. Fotografia de António Castelo Branco, 
AML/Fotográfico. Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/ACB/000040. 
 

Figura 45 - "Exposição da estátua de Dom José: salão Nobre”, 1938. Fotografia de Eduardo Portugal, AML/Foto-
gráfico. Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/EDP/001904. 
 

Figura 44 - "Palácio Galveias, uma sala do antigo museu", 1938. Fotografia de Eduardo Portugal, AML/Fotográfico. 
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/EDP/001896. 
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diferenciada das restantes, ficamos também na dúvida sobre se se introduziu esse piso, se 

esse piso já existia e foi realizada apenas uma alteração na sua estrutura ou se houve apenas 

uma alteração na dimensão desses vãos. 

 Depreende-se ainda que as intervenções feitas tenham correspondido às necessida-

des da transformação de um edifício que passa de habitação privada para um espaço de 

acesso público com um programa cultural. Supõe-se que entre elas estejam a reorganização 

dos espaços interiores (especialmente na ala poente), a criação de novas instalações técnicas 

e I.S. e a substituição de materiais danificados (ou até dos que não o estavam). 

3.5.2. Segunda metade do século XX 

 Depois da obra de 1929-31, que alterou, definitivamente, o espaço original do Palácio, 

surgem algumas intervenções de carácter pontual ao longo da segunda metade do século XX. 

 Com a transferência do Museu para o Palácio da Mitra, em 1942107, o programa é 

reconfigurado. O piso nobre passa a ser utilizado para eventos (conferências e jantares) e 

exposições pontuais. Na figura 47 está representada a distribuição de funções nessa altura. 

 É a 3 de outubro de 1949108 que surge o primeiro documento onde se demonstra a 

intenção de realizar obras de reparação e conservação a fim de se receber o II Congresso 

das Capitais. Para a execução deste projeto propõe-se a orientação do arquiteto Vasco 

 
 

107 Norberto de Araújo – Inventário de Lisboa. Fascículo V. Lisboa: Oficinas Gráficas da CML, 1947, p. 14. 
108 Tecido que forra as paredes das salas de exposição do andar nobre do palácio Galveias, 1949 a 1950/02/02, f. 
1-4, AML. Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSB/CULT/01/0099. 

Figura 47 - Distribuição aproximada do programa, por piso, no início da segunda metade do século XX, escala 
1:800. Plantas adaptadas do levantamento desenvolvido pela DSPC em 2013. 
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Regaleira, que acaba por ficar como responsável por grande parte das alterações que se vão 

realizar durante este período. 

 A identificação mais detalhada e cronológica das intervenções, bem como as 

respetivas fontes, poderão ser consultadas no anexo 5, mas faremos aqui um sumário dessa 

informação para que seja possível ter-se uma ideia geral do que foi feito.  

 Inicia-se a limpeza e reparação da cantaria, tal como aconteceu com os diversos tipos 

de pavimentos que receberam os tratamentos específicos de acordo com a sua materialidade. 

No terraço foi introduzido um pavimento de tijoleira e nas suas paredes colocaram-se silhares 

de azulejos. A caixilharia das bandeiras superiores dos três vãos de sacada centrados na 

fachada principal foi substituída e as ferragens foram pintadas. 

 As paredes e vãos foram reparados e pintados, bem como os tetos que, no caso do 

piso 1, foram ainda ornamentados com pinturas da autoria de José Basalisa (fig. 49). No salão 

nobre procedeu-se à construção de pilares com capitéis de ordem jónica e ao revestimento 

dos arcos em madeira (de casquinha velha ou pitch-pine), onde, à semelhança das portas e 

entablamentos dos vãos se aplicaram marmoreados e dourados. Foram ainda retirados os 

painéis de azulejos que estavam em exposição nas paredes. 

 Na escadaria colocou-se um anjo em cada nicho e foram pintados os brasões por cima 

dos vãos que dão acesso ao piso nobre. As instalações sanitárias do piso térreo foram 

reorganizadas dentro do mesmo espaço e foi colocada pedra lioz no pavimento. Houve 

necessidade de intervir nas redes de águas e de esgotos, bem como no sistema elétrico. 

Procedeu-se ainda à instalação de um sistema de alarme e deteção de incêndios. 

 Identificaram-se problemas de cargas excessivas nos andares superiores resultantes 

da quantidade de livros e objetos que ali estavam armazenados. Alguns pavimentos 

apresentavam já flechas preocupantes que refletiam os danos na estrutura. Na cobertura 

procedeu-se também a vistorias e reparações cujo atraso provocou estragos em livros e 

publicações que se encontravam guardadas no sótão. Removeu-se a trapeira que se 

encontrava do lado sul da cobertura. 

 Destaca-se uma intervenção de 1957109 (desenhos no anexo 7), que nos providencia 

as plantas mais antigas do Palácio (fig. 48). De entre as alterações algumas parecem não ter 

sido realizadas. Entre outras, o projeto previa: demolição do telhado mouriscado da ala poente 

 
 

109 A escritura de empreitada é de 12 de julho de 1957 e o respetivo empreiteiro de obras públicas e segundo 
outorgante é João Alves de Sousa. 
Escritura de Empreitada, 1957/07/12, Livro de Notas nº 202 A, f. 43, AML.  
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0752/016. 
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com reposição de novo do mesmo tipo e com o mesmo perfil; introdução de nova estrutura de 

madeira de pinho de quina viva na cobertura da mesma ala; substituição das escadas em 

caracol do corpo central por um elevador, de um lado, e umas novas escadas, do outro (e 

abertura dos vãos necessários)110; demolição de todas as paredes divisórias nos pisos 1 e 2 

da ala poente e das escadas que também aqui existiam; alteração de alguns pavimentos para 

tijoleira; introdução de vigas e lajes de betão armado e de tijolo armado nos pavimentos dos 

pisos 1 e 2 e na esteira entre o piso 2 e a cobertura; alterações nas redes de águas e de 

esgotos e nas instalações elétricas111. 

 Nas plantas da figura 48, que correspondem ao estado do Palácio antes das possíveis 

alterações realizadas no ano de 1957, podemos confirmar a pressuposta simetria de que se 

falou anteriormente entre as alas laterais (paredes divisórias de maior espessura) e no corpo 

central (existência de duas escadas em caracol). Verificamos ainda que a compartimentação 

do piso 2 da ala poente é diferente dos restantes espaços do Palácio pela criação de um 

corredor lateral em vez de uma enfilade central, o que sustentará a hipótese de ter sido, de 

facto, um piso acrescentado ou reaproveitado numa das intervenções anteriores. 

 De entre os elementos que não são referidos na documentação encontrada (segunda 

metade do séc. XX) podemos ainda identificar: a recuperação do vão do terceiro piso da 

fachada tardoz na ala poente, pois este surge, na imagem da figura 21, com dimensões 

semelhantes às que deveria ter antes da intervenção de 1929-31112; a colocação de pequenas 

esferas armilares nos extremos das guardas das janelas de sacada que dão para o “pátio de 

 
 

110 Sabemos que, pelo levantamento realizado em 2013, as escadas em caracol na zona poente do corpo central 
não foram destruídas, pelo que também não devem ter sido construídas novas escadas no seu lugar. 
111 Escritura de empreitada, 1957/05/10 a 1957/06/29, AML. Documentos anexos do livro de notas nº 202 A, 1º 
vol., f. 101-125. Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0753/001. 
112 Em 1971 aparece novamente numa fotografia, com as dimensões aumentadas, pelo que não se entende se 
esta alteração foi mesmo feita ou se as datas associadas às fotografias estão erradas. 

Figura 48 - Plantas do piso 0, 1 e 2, respetivamente, Palácio Galveias, escala 1:800 (ant. obras 1957). Plantas 
adaptadas de: Escritura de empreitada, 1957/05/10 a 1957/06/29, AML. Documentos anexos do livro de notas nº 
202 A, 1º vol., f. 101-125. Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0753/001. 
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recebimento”; as janelas de peito da “sala vaga” foram tapadas para efeitos expositivos (fig. 

50), tal como aconteceu no salão nobre e noutras salas; a mudança da cor das fachadas de 

cinzento para um tom rosa, no final do século XX ou início do século XXI (ainda anterior à 

última intervenção de 2013-15). Podemos ainda, por comparação entre as plantas de 1957 

(sem a proposta de intervenção) e as do levantamento arquitetónico de que dispomos e que 

foi realizado sob a orientação da DSPC no ano de 2013, identificar mais algumas alterações. 

Não tendo sido possível encontrar desenhos ou outras provas relativas às obras de 1929-31, 

poderemos apenas distinguir o que foi feito nessa altura do que foi feito na segunda metade 

do século através da comparação da iconografia e registos disponíveis com o levantamento. 

 Verifica-se que, no levantamento de 2013 (fig. 51), se mantém a correspondência nas 

dimensões dos espaços do piso térreo indicados com os números 1, 2, 3 e 4 ao eliminarmos 

as paredes divisórias (a, b e c) na ala poente. No entanto, os pisos superiores da ala poente 

sofreram grandes alterações. A demolição das paredes divisórias aí existentes e a introdução 

de estruturas de betão (em 1957) transformaram o espaço interior. Considera-se ainda que 

as paredes identificadas na figura 51 pelas letras a, b e c possam ter sido construídas durante 

o século XX ou até anteriormente, podendo ser ou não originais. A análise da espessura 

destas três paredes revela-nos ainda que a sua média é cerca de 30% inferior à das restantes 

paredes divisórias nas alas deste piso. 

 No corpo central e na ala poente dos pisos 1 e 2 surgem novas paredes ainda mais 

estreitas que as anteriores e que se desenquadram dos alinhamentos e eixos particulares no 

desenho do Palácio. Surge ainda um elevador no lado nascente do corpo central que deverá 

ter sido incluído em 1957. Na figura 52, onde está representada a planta do piso 1, 

destacam-se os quatro espaços da ala nascente anteriormente identificados, mas agora refe-

renciados também pelos pilares dos arcos do salão nobre. Na mesma figura, a parede 

Figura 50 - “Sala vaga”, Palácio Galveias, 1954. Fotografia do Estúdio Mário Novais, 
AML/Fotográfico.  
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/MNV/001931. 
 

Figura 49 - “Salão Nobre, Palácio Galveias”, 1950. Fotografia de autor desco-
nhecido, AML/Fotográfico.  
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/SEQ/000026. 
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identificada com a letra d, tal como a que a se encontra por cima no piso 2 (fig. 53), não só 

tem uma espessura mais reduzida que as restantes paredes exteriores, como poderá 

corresponder a uma das partes da fachada tardoz que foi reconstruída. Neste caso fará 

sentido relacionar essa situação com o facto de os vãos da varanda não terem um 

emolduramento interior e de no exterior as molduras não serem de pedra, ao contrário de 

todas as outras. 

 

Figura 51 - Planta do piso 0, Palácio Galveias, escala 1:500. 
Planta adaptada do levantamento realizado pela DSPC em 
2013. 

Figura 52 - Planta do piso 1, Palácio Galveias, 
escala 1:500. Planta adaptada do levantamento 
realizado pela DSPC em 2013. 

Figura 53 - Planta do piso 2, Palácio Galveias, 
escala 1:500. Planta adaptada do levantamento 
realizado pela DSPC em 2013. 
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4. Biblioteca Municipal Central: reabilitação e beneficiação 

 Enquadrado nos princípios orientadores do Manifesto da UNESCO para a qualificação 

e melhoramento das Bibliotecas Públicas, o Programa Estratégico Biblioteca XXI (2012) surge 

com a missão de expandir a rede que estas integram e de renovar o seu sistema de 

funcionamento. Para tal, aposta na construção de novos espaços e na possibilidade de dotar 

os equipamentos existentes de serviços eficazes e modernos através do financiamento do 

PIPARU113 — programa que visa responder às necessidades da reabilitação urbana e que foi 

acordado entre a CML, o IHRU e outras entidades. 

 O relatório de julho de 2010, desenvolvido pelo Grupo de Trabalho da Rede de 

Bibliotecas Municipais de Lisboa, concluiu que “(…) não existe qualquer correlação entre as 

áreas das bibliotecas municipais existentes e o número de habitantes/populações que servem 

(…)”114 e indica ainda que das 12 bibliotecas que existiam, à data, nenhuma correspondia aos 

padrões de uma biblioteca municipal, como seria de esperar numa capital como Lisboa 

(BM2/BM3)115. 

 É na sequência deste programa que surge a oportunidade de intervir novamente no 

Palácio Galveias116 com a perspetiva de, mediante abertura de um concurso público, se 

desenvolver um projeto de reabilitação, beneficiação e reorganização espacial na Biblioteca 

Municipal Central. Nesta fase era imperativo o aumento da sua área total, uma vez que, 

segundo a estrutura apresentada pelo programa, esta, como biblioteca-âncora, deveria passar 

a servir duas UOPG (Unidades Operativas de Planeamento e Gestão) em vez de apenas 

uma117, dada a sua localização central. Passaria a abranger, assim, cerca de 90.000 habi-

tantes118 (UOPG 3 — Almirante Reis/Av. Roma; UOPG 4 — Av. Novas) com uma alteração 

de classificação de BM1 para BM3. 

 
 

113 Urbanismo: PIPARU – Programa de Investimento Prioritário em Ações de Reabilitação Urbana, CLM. Disponível 
em: http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/outros-projetos-e-obras/outros-projetos-e-obras/piparu  
(consultado em: 07/11/2019). 
Programa Estratégico Biblioteca XXI: Proposta de Requalificação da Rede de Bibliotecas Municipais de Lisboa, 
DMC, CML, 2012, p. 3. 
114 Idem, p. 13. 
115 Idem, ibidem. 
116 Idem, pp. 13, 19, 31. A biblioteca do Palácio Galveias era já caracterizada como biblioteca-âncora, não corres-
pondendo, ainda assim, aos parâmetros exigidos por esta classificação (BM3 — para uma população superior a 
50.000 habitantes deverá estar disponível uma área bruta de ~2.600m², à exceção de edifícios requalificados, 
como é o caso). A sua tipologia correspondia antes à de BM1 (com uma área bruta = 1.191m²). 
117 Idem, p. 19. 
118 Valor aproximado da população residente nas freguesias abrangidas pelas UOPG 3 e 4, em 2011. 
Quadro Resumo 1.01 – População residente, população presente, famílias, núcleos familiares, alojamentos e 
edifícios – Lisboa. Censos 2011, INE. Disponível em: 
https://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros (consultado em: 08/1172019). 

http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/outros-projetos-e-obras/outros-projetos-e-obras/piparu
https://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
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4.1. Concurso e Programa Preliminar 

 O programa preliminar deste concurso introduz-nos as linhas gerais do projeto que se 

pretendeu desenvolver, bem como as funcionalidades exigidas e as características do tipo de 

intervenção desejada. Assumem-se as exigências de uma biblioteca cujos serviços 

disponíveis sejam atuais, ajustados aos padrões contemporâneos e de acesso facilitado, e 

introduz-se a necessidade de respeitar os princípios inerentes ao património e à sua 

conservação, mesmo que, por vezes, estes se sobreponham às ambições de uma biblioteca 

do século XXI119. Em geral, procura-se aliar de forma benéfica as intenções do Programa 

Estratégico aos desafios de intervenção específicos neste edifício. 

 Os objetivos definidos que representam uma aproximação base à intervenção são: a 

ampliação do espaço dedicado apenas à biblioteca (extensão do mesmo ao piso 1); a 

reabilitação e beneficiação do Palácio; a distribuição programática e espacial mais adequada, 

especificada e flexível; a automatização dos sistemas de referência, consulta e pesquisa; o 

melhoramento da eficácia da comunicação, circulação e infraestruturas120. 

 Do ponto de vista da requalificação e beneficiação do edifício foram identificados mais 

alguns objetivos: conservação e melhoramento da cobertura e da sua estrutura, bem como 

da que é afeta ao sótão; reformulação dos acessos verticais; remoção de barreiras 

arquitetónicas; conservação e restauro dos elementos patrimoniais; substituição das I.S. no 

mesmo local; reparação de caixilharias; instalação de AVAC/climatização/tratamento de ar121. 

 Paralelamente, são apresentadas outras considerações que acabam por espelhar a 

necessidade de estabelecer os objetivos identificados anteriormente. No contexto da 

modernização dos serviços disponibilizados pela biblioteca, pretende-se que a sua 

organização seja repensada de forma a que se considere a realização de atividades familiares 

num ambiente informal, a promoção de programas infantis e de espaços de debate para a 

comunidade, a oportunidade de desenvolvimento de trabalho em grupo e as diferentes 

dinâmicas de utilização do jardim. Espera-se ainda uma reformulação ao nível da 

acessibilidade de forma a possibilitar a praticidade da utilização dos equipamentos por parte 

de utilizadores portadores de deficiência, de mobilidade reduzida e/ou invisuais. Por fim, é 

indicada a revisão do sistema de segurança contra incêndios, essencialmente no depósito 

 
 

119 Programa Preliminar para a Reabilitação, Beneficiação e Reorganização Funcional. Biblioteca Municipal Central 
– Palácio Galveias. DMC – DPC – DSPC, 2011, p. 7. 
120 Idem, ibidem. 
121 Idem, pp. 7, 8. 
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que, por ficar localizado no piso 2 e por ter acesso mais condicionado, apresenta um elevado 

risco, já identificado pelos técnicos do Regimento de Sapadores Bombeiros (nível 4 em 5)122. 

 O valor total estimado para a execução do projeto era 800.000€ e o prazo final marcado 

para a conclusão da obra era novembro de 2012123. 

4.2. Projeto qualificado: João Lúcio Lopes Arquitectos124 

 De entre os dez concorrentes, o júri nomeado para o concurso selecionou como 

vencedora do projeto de arquitetura a proposta do atelier João Lúcio Lopes Arquitectos, Lda. 

(JLLA). A intervenção desenvolveu-se sob a supervisão técnica da DSPC, da CML, que 

atribuiu à CARI Construtores, S.A. os trabalhos a realizar na área da construção civil e à ERA 

– Arqueologia, S.A. a conservação e restauro do “património integrado”125, nomeadamente 

das pinturas decorativas, cantarias, madeiras e estuques. 

 Para o atelier JLLA as principais ideias a desenvolver prendiam-se com a devolução 

da espacialidade que se assumia ser a mais próxima da original (através da reconstituição da 

simetria entre as alas), a ampliação da biblioteca e a sua reorganização programática, o 

melhoramento da eficácia de utilização dos espaços, da acessibilidade e segurança, a 

reestruturação do sistema de circulação vertical de pessoas e documentos e, por fim, a 

“conservação preventiva” do conjunto126. A intervenção assumiu-se, essencialmente, de 

conservação e restauro na ala nascente e como uma reformulação da estrutura espacial na 

ala poente através da introdução de novas soluções. Do ponto de vista da intervenção no 

património foram realizados testes e recolhidas amostras de forma a que fosse possível uma 

escolha mais acertada dos materiais e métodos a utilizar127. O concurso incluía apenas o 

edifício do Palácio, mas o atelier acabou por realizar também o projeto dos dois anexos a 

poente (planta de implantação no anexo 6). 

 
 

122 Programa Preliminar para a Reabilitação, Beneficiação e Reorganização Funcional. Biblioteca Municipal Central 
– Palácio Galveias. DMC – DPC – DSPC, 2011, p. 12. 
123 Idem, p. 19. 
124 A informação aqui apresentada sobre a intervenção feita foi disponibilizada durante uma reunião com a Arquiteta 
Gemma Vila, do atelier JLLA, e durante uma visita ao Palácio acompanhada pelo Dr. Pedro Braga, da ERA 
Arqueologia. 
125 Reabilitação do Palácio Galveias, ERA – Arqueologia. Disponível em: http://era-arqueologia.pt/projectos/101 
(consultado em: 10/12/2019). 
126 Projecto de Requalificação e Conservação do Edifício do Palácio Galveias, documento de apresentação, 2015. 
Atelier João Lúcio Lopes Arquitectos, Lda. Disponível em:  
http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/DOCS/PPPS_-
_GALVEIAS_final.pdf?fbclid=IwAR1ZNCkkXi8STihPnlCX0xj_NwEsbtL3q_cPmNbIhq1ZvoiVrYTTqG7AQs0 
(consultado em: 14/11/2019). 
127 Reabilitação do Palácio Galveias, ERA – Arqueologia. Disponível em: http://era-arqueologia.pt/projectos/101 
(consultado em: 15/11/2019). 

http://era-arqueologia.pt/projectos/101
http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/DOCS/PPPS_-_GALVEIAS_final.pdf?fbclid=IwAR1ZNCkkXi8STihPnlCX0xj_NwEsbtL3q_cPmNbIhq1ZvoiVrYTTqG7AQs0
http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/DOCS/PPPS_-_GALVEIAS_final.pdf?fbclid=IwAR1ZNCkkXi8STihPnlCX0xj_NwEsbtL3q_cPmNbIhq1ZvoiVrYTTqG7AQs0
http://era-arqueologia.pt/projectos/101
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 A proposta concentra a sua intervenção em três momentos: restauro, reorganização 

do programa (fig. 54) e reabilitação (quando necessário). Neste último momento, podemos 

considerar que o projeto se destaca pela forma como interpretou a necessidade de integração 

de novos equipamentos de impacto elevado na estrutura geral do Palácio (elevador, monta-

cargas, I.S., instalações técnicas e sistemas de comunicação). Numa abordagem 

contemporânea, cria um conceito que resolve um conjunto de dificuldades inerentes à 

introdução desses equipamentos, minimizando o seu impacto e a sua apropriação dos 

espaços pré-existentes, através da criação de dois núcleos na ala poente que condensam 

esses mesmos equipamentos e que são posicionados de forma a não entrar em conflito com 

a massa existente (nunca tocando nas paredes). 

 Os desenhos do projeto de Requalificação e Conservação do Edifício do Palácio Gal-

veias estão representados no anexo 9 e, no anexo 11, são disponibilizadas mais fotografias. 

4.2.1. Os novos núcleos 

 O primeiro núcleo inclui um elevador, um monta-cargas e áreas técnicas e faz a ligação 

vertical entre os três pisos permitindo uma melhor e mais eficaz comunicação entre as salas 

de atendimento e o depósito (fig. 55). O segundo núcleo (fig. 56) está localizado no piso 1 e 

inclui instalações sanitárias (feminina, masculina e de mobilidade reduzida). No caso deste 

segundo núcleo a sua utilização não o permite, mas no primeiro foi possível que no espaço 

ocupado pelo elevador se utilizasse vidro para que se diminuísse ao máximo a obstrução 

visual nas salas de atendimento. Esta materialidade, e a necessidade de manter uma certa 

permeabilidade através da centralização dos núcleos, permite que se restabeleça uma 

conceção geral dos espaços de forma mais clara. Para os componentes opacos dos núcleos 

Figura 54 - Proposta de distribuição do programa por piso, escala 1:800. Plantas adaptadas do projeto do Atelier 
João Lúcio Lopes, Aquitectos, 2013. 
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foram utilizados elementos leves, essencialmente compostos por gesso cartonado, que 

permitem também uma maior reversibilidade, se esse for o caso no futuro.  

 A relocalização das anteriores instalações sanitárias do piso 0 acaba por contribuir 

igualmente para uma restituição da espacialidade. Neste caso, foram retiradas da sala a 

sudeste passando agora a integrar parte do núcleo central, de forma bastante mais discreta: 

as I.S. feminina e masculina deste piso encontram-se, respetivamente, por baixo dos lanços 

nascente e poente da escadaria principal e a I.S. de mobilidade reduzida onde estava 

anteriormente o elevador. No piso 2 foram reorganizadas, para melhor aproveitamento do 

espaço, mas mantiveram-se no mesmo local. 

4.2.2. Reformulação espacial 

 É proposta uma reorganização programática e são incluídos novos espaços que vão 

de encontro à modernização da biblioteca na perspetiva de disponibilizar novos serviços para 

a comunidade (fig. 54). Para tal, foi necessário reformular alguns espaços de forma a dotá-los 

de alguma flexibilidade e a ser possível a sua polivalência quando necessário. 

 Como foi já referido, a zona que fica por baixo da escadaria principal teve de ser 

reestruturada de forma a receber as instalações sanitárias, tendo-se alterado ligeiramente a 

sua organização espacial. A outra alteração com algum impacto que foi introduzida neste piso 

foi (para além do núcleo do elevador) a remoção de duas paredes que identificámos na figura 

51 (p. 55) com as letras a e b. Estas duas criavam uma zona de ligação entre o átrio e o 

caminho exterior do lado poente do Palácio visto que o vão ali localizado permitia o acesso 

ao exterior. Apesar da alteração, manteve-se este acesso — que hoje não é utilizável pelo 

público — e criaram-se duas rampas exteriores de metal, pintadas a verde escuro, para vencer 

o pequeno desnível entre o espaço exterior e interior. 

 No piso 1 removeram-se as paredes estreitas que dividiam os diferentes espaços da 

ala poente e introduziu-se, para além dos dois núcleos que funcionam também como volumes 

Figura 55 - Núcleo do elevador no piso 0, 
Palácio Galveias. 

Figura 56 - Núcleo das I.S. no piso 1, 
Palácio Galveias. 

Figura 57 - Interior do núcleo 
do elevador no piso 2, Palácio 
Galveias. 
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divisórios, uma parede que permite isolar a sala polivalente sempre que necessário (fig. 58). 

No piso 2 foi eliminada grande parte das paredes mais estreitas para que os espaços fossem 

unificados e criou-se uma sala de reuniões adjacente ao gabinete do diretor (sala mais a sul 

da ala poente). O piso 3, onde fica o sótão (fig. 59), anteriormente utilizado para guardar livros 

e publicações, passa agora a ser um espaço multifuncional de uso interno (respetiva planta 

no anexo 9). 

4.2.3. Estrutura e outros reforços 

 Do ponto de vista estrutural, e à exceção da cobertura, os novos elementos 

incorporados são todos metálicos, em aço, tendo como objetivo o reforço da estrutura do 

edifício e o melhoramento da sua resistência sísmica. 

 Na ala poente existiam já lajes e vigas de betão armado, como vimos anteriormente 

na intervenção de 1957. Foram introduzidos perfis metálicos cruzados entre essas vigas — 

ocultos pelos tetos falsos — e um sistema de contraventamento nos pisos 1 e 2 (fig. 61). Este 

sistema é constituído por seis “cruzes de Santo André” (três em cada piso) localizadas no 

alinhamento vertical das paredes transversais existentes do piso 0 que, por sua vez, 

asseguram a distribuição de cargas. Neste caso específico, o reforço estrutural vai contribuir 

não só para a consolidação geral e para a resistência sísmica do edifício, ao restituírem a 

posição das antigas paredes aí existentes, como também para atenuar o impacto do vão 

aberto nas lajes de forma a poder instalar-se o núcleo de comunicações verticais — único 

local em que se procede à remoção de elementos estruturais de betão. 

 Na ala nascente, para além de vigas de madeira (mais antigas), foi encontrado um 

conjunto de vigas metálicas (mais recentes), também elas resultado de uma intervenção do 

século XX (provavelmente não a mesma que a da ala poente). Ainda assim, a estrutura 

existente foi reforçada através da introdução de novas vigas perpendiculares às existentes, 

complementadas com tirantes cruzados e com perfis em L na zona periférica, de modo a 

melhorar a resistência sísmica do conjunto (fig. 62). 

Figura 60 - Depósito no piso 2, 
Palácio Galveias. 

Figura 59 - Sótão, Palácio Galveias. Figura 58 - Sala polivalente no piso 1, 
Palácio Galveias. 
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 A zona sul do corpo central foi muito alterada durante o século XX e eram visíveis os 

elementos de betão aqui introduzidos, como foi referido anteriormente. Em consequência, 

nesta parte do edifício não foram feitas intervenções estruturais. 

 Para a consolidação e reforço do arco do piso 0, que representava já algum risco, foi 

necessário intervir através do pavimento do piso 1. Mantendo-se a mesma cota do pavimento, 

foi inserida uma viga no sentido do arco de forma a que esta, devidamente apoiada, 

sustentasse parte do peso da estrutura. Na falsa abóbada da “sala vaga” não foi necessário 

proceder a qualquer reforço. 

 No topo da ala nascente consideraram-se duas estruturas: a da cobertura (asnas de 

madeira) e a das falsas abóbadas (vigamentos de madeira com fasquiado onde se aplica o 

estuque). Como se pretendia fazer um restauro das pinturas existentes no teto, optou-se por 

manter a segunda e substituir a primeira, visto estar já bastante degradada. Na falsa abóbada 

da sala octogonal não foi possível endireitar completamente uma das deformações de forma 

a manter-se a pintura, no entanto toda a estrutura ficou estabilizada. 

 Nas fachadas existiam algumas microfissuras que foram corrigidas e o cunhal a 

sudeste encontrava-se destacado, tendo-se procedido à sua consolidação. 

4.2.4. Tetos 

 Excetuando os locais onde existiam pinturas que foram restauradas e o átrio, em cuja 

falsa abóbada foi aplicada sinalética relativa à distribuição dos espaços, foram aplicados tetos 

falsos em quase todos os compartimentos para ocultar elementos estruturais e instalações. 

Figura 62 - Esquema de consolidação estrutural do pavimento do piso 1 da ala nascente, Palácio 
Galveias. Projecto de Requalificação e Conservação do Edifício do Palácio Galveias, documento 
de apresentação, 2015. Atelier João Lúcio Lopes Arquitectos, Lda. Disponível em: http://www.cm-
lisboa.pt/fileadmin/DOCS/PPPS_-
_GALVEIAS_final.pdf?fbclid=IwAR1ZNCkkXi8STihPnlCX0xj_NwEsbtL3q_cPmNbIhq1ZvoiVrYTT
qG7AQs0 (consultado em: 14/11/2019). 
 

Figura 61 - Sistema de contraventamento junto ao núcleo do elevador no piso 1, Palácio Galveias. 

http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/DOCS/PPPS_-_GALVEIAS_final.pdf?fbclid=IwAR1ZNCkkXi8STihPnlCX0xj_NwEsbtL3q_cPmNbIhq1ZvoiVrYTTqG7AQs0
http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/DOCS/PPPS_-_GALVEIAS_final.pdf?fbclid=IwAR1ZNCkkXi8STihPnlCX0xj_NwEsbtL3q_cPmNbIhq1ZvoiVrYTTqG7AQs0
http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/DOCS/PPPS_-_GALVEIAS_final.pdf?fbclid=IwAR1ZNCkkXi8STihPnlCX0xj_NwEsbtL3q_cPmNbIhq1ZvoiVrYTTqG7AQs0
http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/DOCS/PPPS_-_GALVEIAS_final.pdf?fbclid=IwAR1ZNCkkXi8STihPnlCX0xj_NwEsbtL3q_cPmNbIhq1ZvoiVrYTTqG7AQs0
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4.2.5. Pavimentos 

 Os pavimentos interiores foram substituídos, à exceção: do empedrado — no átrio, na 

escadaria principal e na escada em caracol — e dos soalhos — na sala sul do espaço comu-

nidade, no salão nobre e respetiva antecâmara, nalguns espaços no piso 2 do corpo central 

e no sótão. 

 No salão nobre128, e porque o atelier optou por tentar que a instalação de tomadas 

elétricas e de equipamento de iluminação tivessem o menor impacto possível no ambiente 

geral das salas, foi necessário introduzir a cablagem por baixo do pavimento e criar nele 

recortes com a mesma forma que o desenho formado pela junção dos tacos de madeira para 

que fosse possível ter pontos de eletricidade nas mesas de trabalho. Na “sala vaga” e na sua 

antecâmara poente, o soalho (igual ao do salão nobre) foi substituído por um novo de forma 

a possibilitar a consolidação da abóbada do piso inferior, mas as madeiras utilizadas foram as 

mesmas (sucupira e pau-cetim) e o padrão aplicado é semelhante ao anterior. 

 Na antecâmara das I.S. do piso 0, o empedrado do pavimento teve de ser retirado para 

se poderem introduzir infraestruturas por baixo. No lugar do anterior foi replicada a geometria 

existente com aplicação do mesmo tipo de pedras. 

 Excluindo nos espaços já mencionados, foram introduzidos novos pavimentos. 

Aplicou-se microcimento com pigmentação em todas salas do piso térreo e na varanda. Esta 

substituição surge não só porque a tijoleira que aí se encontrava estava já degrada e porque 

torna o pavimento mais homogéneo, mas porque foi necessário passar infraestruturas por 

baixo do mesmo. Um novo soalho de madeira foi disposto na ala poente e na sala sul no corpo 

central do piso 1 e na área poente do corpo central, no piso 2. Ainda, neste último, optou-se 

pela utilização de resina epóxi para a ala poente e sala sul do corpo central. Nas I.S. recorreu-

se a um pavimento de pedra lioz com diferentes estereotomias de acordo com os espaços. 

4.2.6. Cantaria, caixilharia e serralharia 

 Para além de limpa, a cantaria foi também alvo de algumas intervenções para que 

fossem preenchidas pequenas fendas. Foi aplicada uma “argamassa tradicional”129 que ainda 

se destaca por ser muito recente, mas cuja cor deverá tornar-se mais suave com o tempo. 

 
 

128 Durante a obra verificou-se a existência de dois pavimentos: o que se encontra visível, possivelmente da 
intervenção de 1929-31, e um outro soalho por baixo deste, naturalmente mais antigo. 
129 Reabilitação do Palácio Galveias, ERA Arqueologia. Disponível em: http://era-arqueologia.pt/projectos/101 
(consultado em: 15/11/2019). 

http://era-arqueologia.pt/projectos/101
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 As caixilharias foram limpas, reparadas e pintadas, substituindo-se zonas particulares 

quando estas se apresentavam danificadas, mas sempre recorrendo à utilização do mesmo 

material (madeira). Excecionalmente, alteraram-se as caixilharias dos três vãos centrais do 

piso térreo, no “pátio de recebimento”, para ser possível uma melhor iluminação natural do 

átrio. Dessas três só foi mantida a porta de madeira central, sendo as laterais substituídas por 

um único pano de vidro e nova caixilharia, tal como as respetivas bandeiras. As portas 

interiores e portadas existentes foram limpas e pintadas. 

 As peças de serralharia foram limpas, pintadas e reparadas individualmente e onde 

necessário. A única peça acrescentada (por motivos de segurança) foi a guarda da janela 

cujas dimensões foram aumentadas, na fachada tardoz da ala poente. 

4.2.7. Pinturas, azulejos, mobília e outros elementos 

 As pinturas realizadas pelo artista José Basalisa (1950), que estão presentes no salão 

nobre e na “sala vaga”, foram restauradas. Estes trabalhos de pintura mural “(…) foram 

estabilizados na sua composição físico-química, primeiro do suporte, e depois das camadas 

polícromas.”130 Optou-se pela utilização de um método que se baseia na aplicação de uma 

espécie de carimbo que replica as figuras em série, às quais são depois sobrepostas 

diferentes tonalidades. 

 No teto em falsa abóbada da secção octogonal do salão nobre, abriu-se uma “janela” 

na pintura de forma a perceber se havia outras por baixo. Por detrás de algumas camadas de 

tinta surgiu um desenho algo desgastado que representa a face de uma figura (centrada na 

falsa abóbada da figura 63, vê-se uma pequena parte do quadrado que foi deixado 

descoberto)131. Verificou-se que o conjunto estava pouco legível e incompleto, pelo que não 

faria sentido restaurar-se essa intervenção em lugar da que estava por cima, muito mais 

percetível e coerente com as dos restantes espaços sequenciais. 

 As estantes que existiam já em algumas salas do piso térreo foram também 

restauradas e foi necessário substituir alguns vidros das respetivas portas, tal como aconteceu 

com alguns das janelas das fachadas. Estes vidros que foram repostos são facilmente 

identificáveis dada a particularidade de já não terem um efeito ondulado (próprio do estilo do 

conjunto) como os que os antecediam. 

 
 

130 Reabilitação do Palácio Galveias, ERA Arqueologia. Disponível em: http://era-arqueologia.pt/projectos/101 
(consultado em: 15/11/2019). 
131 Esta pintura deverá corresponder a uma das duas já referidas, a de Vicenzo Bacherelli ou a de António Ferreira 
Quaresma Júnior (pp. 44 e 49, respetivamente). 

http://era-arqueologia.pt/projectos/101
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 Apesar de, inicialmente, não estar incluída no projeto, a restante mobília necessária à 

adequação da biblioteca (mesas, cadeiras, balcões, sofás, novas estantes, entre outros), foi 

também escolhida pelo atelier vencedor. Caracterizada pela neutralidade e pelas suas linhas 

simples, é essencialmente branca, creme ou em madeira, à exceção das mesas, cadeiras e 

algumas estantes no salão nobre onde se optou pelo preto (e mesas mais longas) para uma 

melhor adequação, de forma a não se destacarem num espaço já com decoração intensa. 

 Em algumas salas, os azulejos que cobriam as paredes foram, anteriormente, tapados 

com painéis provisórios para que fosse possível expor objetos ou realizar eventos em que 

esse tipo de decoração não era pretendido. Esta situação, aliada à existência de humidade 

nestas superfícies, causou uma maior degradação dos silhares nas zonas das juntas, pelo 

que tiveram de ser restaurados. Para tal, as falhas existentes foram retocadas com uma tinta 

azul, própria para o efeito e cujo pigmento é ligeiramente mais claro que o original, de forma 

a distinguir-se a intervenção (ver junta dos azulejos no canto superior direito da figura 65). 

 Os embutidos de mármore e pedra lioz dispostos ao longo da escadaria principal foram 

limpos e as suas falhas consolidadas. 

4.2.8. Fachadas 

 No exterior do edifício, o acabamento areado conferido às fachadas foi pintado num 

tom branco porcelana. A estrutura dos vãos foi mantida, excetuando os três vãos centrais da 

fachada principal do “pátio de recebimento” e um outro da fachada tardoz. 

4.2.9. Coberturas 

 Substituiu-se a totalidade das coberturas do corpo central e da ala poente, por estarem 

já muito danificadas. Nestes dois volumes, as telhas novas que foram introduzidas são 

semelhantes às anteriores, do tipo “telha lusa”. O telhado da ala nascente foi desmontado, 

mas procedeu-se à sua reconstrução com o material recuperado. A volumetria das coberturas 

manteve-se igual após estas terem sido reconstruídas. Foi introduzida subtelha em toda a 

Figura 65 - Pormenor dos silha-
res de azulejos do átrio, Palácio 
Galveias. 

Figura 64 - Sala de consulta e leitura 
da secção de adultos no piso 0, Palácio 
Galveias. 

Figura 63 - Falsa abóbada da sala 
octogonal, salão nobre do Palácio 
Galveias. 
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extensão da cobertura, bem como painéis sandwich — duas camadas de madeira separadas 

por lã de rocha — para isolamento térmico.  

 A estrutura de madeira, composta por asnas, era diferenciada em cada um dos 

volumes. A única que se apresentava em boas condições era a da ala poente, pelo que as 

outras duas foram substituídas, mas em todas foi aplicado um tratamento com tinta 

intumescente e contra xilófagos. A substituição foi feita também por elementos de madeira, 

tendo sido recriado o sistema existente na ala nascente, apenas com espaçamentos entre as 

asnas diferentes, enquanto que no corpo central foi adotada uma estrutura nova (aqui foram 

encontradas vigas de betão também introduzidas numa intervenção anterior). 

 As claraboias existentes foram também substituídas, tendo sido criadas quatro novas 

(duas na ala poente e duas no corpo central) e um alçapão na ala nascente. A volumetria do 

corpo que se destaca ligeiramente na cobertura central, do lado nascente, (sob a forma de 

trapeira) foi ligeiramente alterado, mas manteve o seu impacto visual. 

4.2.10. Instalações técnicas e outros sistemas e equipamentos 

 No piso 2, destinado aos funcionários da biblioteca, instalou-se uma copa. 

 A revisão do sistema de segurança contra incêndios implicou um conjunto de 

alterações necessárias. Foi possível evitar a colocação de extintores nas paredes, ficando 

estes apenas apoiados num suporte próprio. Contudo, não se conseguiu minimizar o impacto 

da sinalização de emergência e dos detetores de incêndio, nem mesmo nos espaços com 

maior carácter. Porque o tipo de utilização do piso 2 o torna bastante vulnerável a incêndios, 

optou-se por um sistema que permite isolar o espaço do depósito através de portas corta-fogo, 

logo após a evacuação. Ao contrário do normal, a extinção do fogo neste espaço é feita 

através de gás (remoção de oxigénio) e não de água para que o eventual estrago nos livros 

seja minimizado. O facto de este piso ser utilizado por uma equipa fixa e interna permite que, 

através de formação com base num plano de emergência, sejam mais facilmente tomados os 

procedimentos de evacuação corretos em caso de incêndio. 

 Para além do sistema referido, foi necessário garantir que todos os elementos 

introduzidos na cobertura fossem classificados contra incêndios de Classe A132 e que se 

aproveitasse os tetos falsos para se colocar elementos ignífugos, diminuindo assim a 

probabilidade de propagação do fogo. 

 
 

132 A Classe A diz respeito a incêndios que têm origem em materiais sólidos, geralmente orgânicos, como a 
madeira, o papel, tecidos, algodão, entre outros. 
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 O novo sistema AVAC implicou a utilização de espaços próprios para armazenamento 

do equipamento técnico associado à sua instalação, nomeadamente o corpo construído no 

jardim, para o qual foi necessário realizar uma escavação, e o que era anteriormente a sala 

das máquinas do elevador, no sótão. Foi definido onde é que era essencial haver climatização 

do ar interior (salas do piso 0, na sala polivalente e nos serviços administrativos), tendo em 

conta a dificuldade em expandir a infraestrutura a todo o edifício. 

 A substituição e reestruturação de instalações técnicas e do sistema de esgotos 

representou um desafio pela dificuldade em encontrar formas de fazê-los chegar aos locais 

necessários sem que isso implicasse a destruição de elementos arquitetónicos que se 

queriam preservar. O vazio deixado pelo antigo elevador foi uma das possibilidades para a 

criação de novas courettes. A única situação mais intrusiva que teve de ser realizada foram 

as instalações associadas ao núcleo das I.S. do piso 1 que tiveram de ser introduzidas numa 

das paredes alinhadas verticalmente com as do piso 0, para o que foi necessário retirar 

temporariamente os azulejos aí aplicados (não foi possível introduzi-las no teto por não haver 

espaço suficiente). Procedeu-se ainda à revisão e substituição do sistema de drenagem. Os 

novos tubos de queda e algerozes passam a ser de chapa de zinco, mas foi aproveitada a 

localização dos anteriores. 

 Do ponto de vista acústico e térmico foi ainda introduzido isolamento na parede 

identificada com a letra d, na figura 52, por ser mais recente e de espessura bastante inferior 

às restantes. A substituição da caixilharia foi considerada, mas o processo implicava um custo 

muito elevado devido às pequenas dimensões dos vidros e à elevada área total de janelas no 

edifício e contribuiria ainda para a descaracterização de mais um elemento significativo no 

conjunto. No soalho de madeira, aplicado no piso 1 da ala poente, foi introduzido um elemento 

para redução de ruído, colaborando também os tetos falsos para este efeito. 

4.3. Outras propostas 

 A particularidade da reabilitação e beneficiação da Biblioteca Municipal Central ter 

decorrido de um concurso público é que, apesar de haver uma proposta vencedora que reuniu 

um conjunto de critérios que se verificaram ser os mais próximos dos objetivos pretendidos, 

houve lugar para o debate e comparação de diferentes ideias. 
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 Sem desmerecer as qualidades do projeto qualificado, serão agora introduzidas quatro 

propostas apresentadas por outros ateliers133 na perspectiva de se desenvolver uma análise 

mais rica desta fase da evolução do Palácio. As diversas opções de projeto com base em 

diferentes pontos de vista e, consequentemente, ideias de concretização também elas 

díspares, trarão também como oportunidade um maior conjunto de abordagens sobre a 

intervenção contemporânea no património, alargando assim as possibilidades de reflexão 

sobre o tema. Os desenhos e distribuição programática das quatro propostas estão 

representados no anexo 12. 

4.3.1. Arquiespaço134 

 Para além da consolidação do edifício e da resposta ao programa apresentado, o 

atelier Arquiespaço – Arquitectura e Planeamento Urbano, Lda. centralizou a sua proposta na 

relocalização do depósito de livros. Esta opção surgiu pela observação de danos na estrutura, 

provocados pelas excessivas cargas a que tem estado sujeita ao longo do último século, e 

pelo risco que as pressões térmicas poderão representar futuramente.  

 O atelier optou pela construção de um piso em cave, localizado na zona do jardim, 

com ligação direta ao interior do Palácio através da introdução de umas escadas na sala sul 

da ala nascente, no piso 0. A criação deste espaço subterrâneo pressupunha um impacto 

visual, funcional e sonoro mínimo, permitindo assim a normal utilização do espaço exterior. 

Na zona central relvada ficariam apenas visíveis o acesso às escadas de emergência e uma 

claraboia para iluminação natural (ver desenhos no anexo 12). A sua construção teria um 

custo inferior ao do reforço estrutural necessário para garantir a segurança, caso o depósito 

fosse mantido no local onde estava, e permitiria ainda melhorar ou manter a resposta sísmica 

do conjunto. O tempo de encerramento ao público seria minimizado ao possibilitar o 

faseamento das obras em dois momentos — a construção da cave com a Biblioteca a 

funcionar normalmente, com o posterior transporte dos livros em depósito, e as intervenções 

de consolidação e restauro no interior do Palácio. Adicionalmente, a capacidade de 

armazenamento seria aumentada e as condições de temperatura e humidade mais facilmente 

reguladas no seu interior, uma vez que no piso enterrado também se propunha a introdução 

dos sistemas de climatização (caldeira e chiller). 

 
 

133 Os ateliers aqui apresentados foram aqueles que, de entre os vários participantes, demonstraram interesse em 
disponibilizar a informação depois de serem contactados pela autora. A ordem pela qual se encontram identificados 
não diz respeito à sua classificação no concurso, nem a nenhum outro critério de seleção. 
134 A informação aqui apresentada foi disponibilizada durante uma reunião com o Arquiteto Fernando Sequeira 
Mendes. 
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 Nos pisos 1 e 2 da ala poente (e talvez com a intenção de reconstituir a possível 

simetria das alas), seriam introduzidas umas escadas e I.S. (femininas, masculinas e de mob. 

reduzida). No lado norte deste conjunto existe uma pequena área reservada a arrumos que é 

indicada como um possível espaço onde se poderia incluir um elevador de acesso público a 

médio/longo prazo, caso fosse necessário. Mas, para já, o elevador e monta-cargas foram 

redesenhados no vazio correspondente ao ascensor já existente, permitindo a ligação entre 

os pisos -1 e 2. 

 As escadas de serviço que permitiam o acesso ao sótão e as I.S. do piso 2 seriam 

relocalizadas. Também neste piso, proceder-se-ia à reorganização da área administrativa e 

seria ainda aí introduzida uma cafetaria com o respetivo espaço de apoio. 

4.3.2. Atelier 15135 

 Na impossibilidade de uma “radicalidade conceptual”, pelas demais características 

apresentadas por este edifício, e assumindo a necessidade de uma intervenção algo mais 

profunda do que aquela a que se propõe, o Atelier 15 Arquitectura, Lda. refere a importância 

de se minimizarem as alterações de fundo de forma a encontrar-se um equilíbrio entre o que 

foi pedido e os recursos financeiros e temporais disponibilizados. 

 As instalações sanitárias do piso 0 são relocalizadas na ala poente e, juntamente com 

a introdução de um monta-cargas (entre os pisos 0 e 2), cria-se um novo núcleo que, à 

semelhança da proposta do atelier JLLA, não vai “tocar” nas paredes e janelas do espaço 

onde está inserido. Para tal, removem-se as duas paredes identificadas com as letras a e b 

na figura 51. 

 No piso 1 da mesma ala, este núcleo repete-se, mas vai incluir também um espaço de 

arrumos de apoio à nova cafetaria que lhe fica adjacente. Criam-se quatro salas de trabalho 

em grupo, na zona norte da mesma ala, e reformula-se a área administrativa no piso 2. 

 Em geral, as paredes notoriamente mais estreitas dos dois pisos superiores são 

removidas, alteram-se as escadas de acesso ao sótão e divide-se o espaço reservado ao 

depósito em duas secções, de forma a melhorar as condições de segurança, através da 

diminuição das distâncias dos percursos de fuga. O elevador existente, localizado no corpo 

 
 

135 A informação aqui apresentada foi disponibilizada durante uma reunião com os Arquitetos Alexandre Alves 
Costa, Sérgio Fernandez e Miguel Ribeiro. 
O projeto deste atelier não foi admitido a concurso por razões burocráticas, no entanto considerou-se neste 
trabalho porque a informação foi disponibilizada e porque se mostrou interessante do ponto de vista da comparação 
entre propostas. 
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central, é apenas redimensionado e o volume visível na cobertura, que resulta das suas 

instalações técnicas, é removido. 

 No exterior, propõe-se a alteração de alguns vãos para o que o atelier pensa ter sido 

a composição original, nomeadamente o redimensionamento do que se encontra no piso 2, 

na fachada sul da ala poente, e a transformação das janelas de peito do piso térreo, que dão 

para o jardim, em janelas rasgadas até ao pavimento. É também contemplada a substituição 

do reboco que caracteriza o soco desta fachada passando este a ser de cantaria. 

4.3.3. CCA + Isabel Aires & José Cid Arquitectos136 

 A proposta apresentada em conjunto pelos ateliers CCA – Arquitectos e Isabel Aires 

& José Cid, Arquitectos, Lda. foca a sua intervenção na criação de uma área que ocupa o 

espaço central da ala poente onde ficam instalados novos equipamentos de circulação vertical 

(elevador e escadas de emergência), novas instalações sanitárias e espaços de arrumos. 

Assim tornar-se-ia necessário remover as paredes aí localizadas. Estas áreas encontram-se 

alinhadas verticalmente em todos os pisos, embora no último assumam dimensões mais 

reduzidas. Ainda no piso 0, as I.S. existentes na ala nascente são reformuladas e adaptadas 

para apoiarem apenas a nova secção infantil. 

 O elevador existente é ajustado de forma a funcionar como monta-cargas entre os 

pisos 0 e 2. No piso 1 removem-se as paredes divisórias de espessura mais reduzida. 

Anulando as pinturas de José Basalisa, opta-se por pintar os tetos e paredes do salão nobre 

em cores claras, por se assumir essa como a solução original (1930). No piso 2 reorganiza-se 

a área administrativa, criando-se novos espaços para o mesmo fim. 

 No jardim propõe-se a construção de um volume protegido por uma grelha de madeira 

a fim de se colocar o equipamento necessário ao sistema AVAC (chiller). 

4.3.4. CCG Arquitectos137 

 Por fim, a proposta do atelier Cândido Chuva Gomes (CCG) – Arquitectos, Lda. 

assume, de entre todas as apresentadas, aquela que seria a de menor impacto na estrutura 

do edifício e nos espaços que o compõem. Reconhece-se que, perante a condição e futura 

utilização do Palácio, existe a necessidade de manter uma intervenção mínima. 

 
 

136 A informação aqui apresentada foi disponibilizada durante uma reunião com os Arquitetos José Cid e Isabel 
Aires. 
137 A informação aqui apresentada foi disponibilizada durante uma reunião com o Arquiteto Cândido Chuva Gomes. 
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 Aliadas à consolidação e restauro as transformações surgem pontualmente. Apenas 

algumas das paredes divisórias mais estreitas são removidas, mas, na generalidade, os 

espaços mantêm-se idênticos. Nas I.S. do piso 0 apresenta-se uma reorganização espacial, 

sugerindo-se ainda que, para diminuir o seu impacto, se relocalizem as mesmas na secção 

que se encontra à esquerda, ao entrar-se na ala poente pelo átrio. Às do piso 1 faz-se uma 

ligeira ampliação e reformulam-se também as do piso 2. 

 A circulação vertical não é alterada. O arquiteto justifica esta opção projetual pelo 

impacto que a introdução de novos elementos provocaria e na dificuldade em regenerar o 

espaço a ele associado, caso o Palácio viesse a receber outra função que não a de Biblioteca. 

Tabela 1 - Objetivos atingidos por cada proposta apresentada (● objetivo atingido; x objetivo não atingido/não 
atingido por completo; - sem informação suficiente para avaliar). 

Objetivos 
Programa Preliminar/Programa Bibliotecas/Outros JLLA Arquiespaço Atelier 15 CCA + Isabel 

A. & José C. CCG 

Reabilitação e beneficiação do Palácio ● ● ● ● ● 
Ampliação do espaço destinado à biblioteca ● ● ● ● ● 
Reorganização espacial dos serviços ● ● ● ● - 

Revisão dos  
sistemas de  
circulação,  
distribuição e 
comunicação 

Reformulação e adaptação 
dos acessos verticais ● ● ● ● x 

Automatização dos 
processos e circuitos ● - - - - 

Instalação de elevador ● ● ● ● x 
Instalação de escadas de 
emergência x ● x ● x 

Instalação de um monta-
cargas ● ● ● ● x 

Menor tempo médio de 
espera (requisitar um livro) ● x x x x 

Eliminação de barreiras arquitetónicas ● - - ● - 
Criação de infraestruturas adequadas ● ● - - - 
Conservação e benef. da cobertura e estrutura ● ● - ● ● 
Reparação, tratamento e beneficiação da 
estrutura de madeira do sótão ● ● - - - 

Conservação e restauro dos elementos 
patrimoniais ● ● - ● ● 

Revisão das 
I.S. 

Execução de novas I.S. no 
local das existentes (piso 0) x x x ● ● 

Reparação e beneficiação 
das I.S. existentes, no 
mesmo local (piso 2) 

● x ● ● ● 

Ampliação núcleos das I.S. ● ● ● ● ● 
Reparação e beneficiação da caixilharia ext. ● x - ● ● 
Instalação de sistema de 
AVAC/climatização/tratamento de ar ● ● - ● - 

Criação de uma copa para os funcionários 
(área administrativa) ● x ● ● ● 

Criação de uma zona de lavagens para o 
serviço educativo ● x x x x 

Análise e revisão estrutural ● ● - ● ● 
Compatibilização entre áreas com diferentes 
níveis de ruído ● ● x ● - 

Espaços de trabalho em grupo (polivalente) ● ● ● ● ● 
Áreas funcionais especificadas ● ● ● ● - 
Cumpr. diagrama de articulações entre funções x x x x - 
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5. Análise crítica 

 Fará apenas sentido que um processo de análise subsequente tenha como objeto a 

última intervenção no Palácio, desenvolvida a propósito do concurso de reabilitação e 

beneficiação de 2013. A falta de documentação, detalhada e completa, respeitante às 

restantes transformações, leva-nos a considerar frustrada uma possível discussão sobre a 

sua pertinência. 

 Naturalmente, importa considerar, neste momento, não só os procedimentos inerentes 

às ações de restauro e reabilitação do património138, como também a capacidade de 

adaptação do programa cultural a um edifício inicialmente concebido para habitação nobre. É 

certo que esta mudança se tinha dado já anteriormente e que esta intervenção mais recente 

veio apenas permitir uma melhor adequação do programa e a ampliação ao resto do edifício, 

mas é apenas com base nela que nos será possível realizar uma análise mais justa e 

informada. Portanto, falamos também de critérios como a disponibilidade do edifício para 

receber novas funcionalidades e equipamentos capazes de responder ao máximo número de 

exigências de uma biblioteca ajustada à contemporaneidade. 

 No programa preliminar é referido que, até à data do concurso, o nível de utilização da 

biblioteca assegurava o seu enquadramento no tipo biblioteca-âncora, que, de acordo com 

Programa Estratégico Biblioteca XXI, é definido como: 

 Tipologia correspondente a BM3, com áreas brutas próximas dos 2.600 m2 para zonas 

com população superior a 50.000 habitantes. No caso de edifícios já existentes, alvo de 

requalificação, as áreas poderão ser um pouco inferiores.139 

 No que respeita aos parâmetros e características da programação de uma BM3140 

verificou-se que a implementação da maioria deles foi alcançada. Contudo, houve algumas 

exceções que estarão naturalmente relacionadas com a particularidade da condição do 

edifício, com as fragilidades associadas a uma reabilitação e com as condicionantes 

financeiras e temporais do concurso: apesar de as áreas útil e bruta totais serem ligeiramente 

superiores às referenciadas, alguns dos espaços (em particular a secção infantil, as 

 
 

138 O Palácio Galveias está incluído na lista de “Bens Imóveis de Interesse Municipal e Outros Bens Culturais 
Imóveis” do PDM de Lisboa. 
Plano Diretor Municipal de Lisboa, CML (última alteração simplificada a 8 de outubro de 2019). Disponível em: 
http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/plano-diretor-municipal  
(consultado em: 08/11/2019). 
139 Programa Estratégico Biblioteca XXI: Proposta de Requalificação da Rede de Bibliotecas Municipais de Lisboa, 
DMC, CML, 2012, p. 19. 
140 Os parâmetros de uma biblioteca BM3 e as características da programação são identificados em: 
Programa de Apoio às Bibliotecas Municipais, doc. 01, DGLAB (atualizado em setembro de 2009), pp. 2-14, 17. 

http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/plano-diretor-municipal
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instalações sanitárias, a sala polivalente e a zona de trabalho interno) apresentam áreas um 

pouco inferiores às que são especificadas; assume-se que a existência de um quiosque no 

jardim (cuja exploração é adjudicada a uma entidade externa à Biblioteca) substitua a 

necessidade de uma cafetaria no interior do Palácio, no entanto as condições proporcionadas 

pelas duas opções têm algumas diferenças que poderão ser significativas (espaço interior 

protegido e possibilidade de ter uma zona própria para as refeições dos utentes); os espaços 

de arrumo são bastante reduzidos, não existindo nenhum adstrito à sala polivalente ou à 

secção infantil. Estamos, portanto, a falar de questões que deverão resultar de opções 

relacionadas com as advertências de intervenção num edifício pré-existente e que, embora 

importantes, poderão significar uma diminuição da qualidade de utilização dos espaços e não 

tanto a sua inviabilidade. Relembre-se, no entanto, que, ao contrário do normal, a esta 

Biblioteca são atribuídas duas UOPG, situação essa que deveria ser alterada tendo em 

consideração que a sua capacidade é, possivelmente, inferior a essa exigência. 

 A intenção de criar novas valências e de aumentar o espaço reservado à biblioteca 

acaba por surgir também na sequência das necessidades às quais a antiga organização do 

espaço não conseguia responder. Distingue-se, por comparação entre as plantas das figuras 

47 e 54, que a oferta e diversidade dos novos espaços disponíveis, bem como a reorganização 

dos existentes no edifício, poderão agora contribuir para uma experiência cultural mais 

abrangente, rica e adequada, levando assim à efetivação de um dos principais objetivos do 

concurso e do Programa de Apoio às Bibliotecas Municipais. 

 Excetuando alguns pormenores, inicialmente porque a proposta do atelier JLLA era já 

diferenciada nesse sentido (relocalização das I.S. do piso 0 e a habitabilidade do sótão), os 

restantes objetivos definidos pelo programa preliminar foram também atingidos (ver pp. 57, 

58). Considerando ainda o tempo e custo previstos inicialmente para a conclusão da obra, 

verifica-se que houve necessidade de serem bastante alongados, tendo a Biblioteca reaberto 

apenas em junho de 2017 e o custo total rondado os 2,5 milhões de euros141. 

 Para uma análise mais detalhada do projeto de arquitetura do atelier JLLA, 

conjuntamente com a CARI Construtores e a ERA Arqueologia nas respetivas especialidades, 

utilizar-se-á um conjunto de conceitos e princípios orientadores, respeitantes à conservação, 

restauro e reabilitação do património, que devem ser o ponto de partida para qualquer 

 
 

141 Isabel Coutinho – Galveias, a biblioteca que se adaptou aos novos tempos. Público, 10 de Junho de 2017. 
Disponível em: https://www.publico.pt/2017/06/10/culturaipsilon/noticia/galveias-a-biblioteca-que-se-adaptou-aos-
novos-tempos-1775214, (consultado em: 03/12/2019). 

https://www.publico.pt/2017/06/10/culturaipsilon/noticia/galveias-a-biblioteca-que-se-adaptou-aos-novos-tempos-1775214
https://www.publico.pt/2017/06/10/culturaipsilon/noticia/galveias-a-biblioteca-que-se-adaptou-aos-novos-tempos-1775214
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intervenção contemporânea deste tipo142. É de salientar que, de um ponto de vista global, a 

intervenção realizada no Palácio surge como uma ponderação entre as necessidades físicas 

do edifício, o que foi solicitado pelo programa do concurso e a capacidade dos projetistas 

aliarem estas duas bases a uma intervenção capaz de seguir, ao máximo, as indicações 

inerentes às Cartas, Recomendações e Convenções internacionais. É por isso natural que o 

exclusivo cumprimento destas últimas indicações resultasse antes numa solução cujos 

principais objetivos da intervenção acabassem por não ser cumpridos. 

 
 

142 Destacam-se os seguintes conceitos, tendo como principal referência o documento: Helena Barranha (org.) – 
Património cultural: conceitos e critérios fundamentais. Lisboa: IST Press e ICOMOS-Portugal, 2016. 
Autenticidade – “(…) é o somatório das características substanciais, historicamente provadas, desde o estado 
original até à situação actual, como resultado das várias transformações que ocorreram no tempo.” 
Carta de Cracóvia 2000: Princípios para a Conservação e o Restauro do Património Construído, Anexo – 
Definições, p. 6. Disponível em: http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartadecracovia2000.pdf 
(consultado em: 03/12/2019). 
Integridade – “(…) the wholeness or intactness of a place, including its meaning and sense of place, and all the 
tangible and intangible attributes and elements necessary to express its cultural heritage value.” – O todo ou a 
totalidade do conjunto de um lugar, incluindo o seu significado e essência, todos os seus atributos tangíveis e 
intangíveis e elementos necessários para expressar o seu valor cultural e patrimonial (trad. da autora). 
ICOMOS New Zealand Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value (revised in 2010), 
Definitions, p. 10.  
Disponível em: https://www.icomos.org/charters/ICOMOS_NZ_Charter_2010_FINAL_11_Oct_2010.pdf  
(consultado em: 03/12/2019). 
Intervenção mínima – “The approach that allows functional goals to be met with the least physical intervention.” – 
A abordagem que permite cumprir os objetivos funcionais com a menor intervenção física possível (trad. da autora). 
Canada’s Historic Places: Standards and Guidelines for the Conservation of Historic Places in Canada, 2nd edition, 
2010, References – Glossary, p. 254. Disponível em: https://www.historicplaces.ca/media/18072/81468-parks-s+g-
eng-web2.pdf (consultado em: 03/12/2019). 
Acessibilidade – “Os Estados Partes reconhecem o direito de todas as pessoas com deficiência a participar, em 
condições de igualdade com as demais, na vida cultural e adoptam todas as medidas apropriadas para garantir 
que as pessoas com deficiência: (…) c) Têm acesso a locais destinados a actividades ou serviços culturais, tais 
como teatros, museus, cinemas, bibliotecas e serviços de turismo e, tanto quanto possível, a monumentos e locais 
de importância cultural nacional.” 
Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, GDDC, ONU, 2006, Artigo 30.º, p. 15. Disponível em: 
http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/pessoas_deficiencia_convencao_sobr
e_direitos_pessoas_com_deficiencia.pdf (consultado em: 03/12/2019). 
Compatibilidade – “Any alterations or additions should be compatible with the original form and fabric of the place, 
and should avoid inappropriate or incompatible contrasts of form, scale, mass, colour, and material.” – Quaisquer 
alterações ou adições devem ser compatíveis com a forma e estrutura originais do lugar e devem evitar contrastes 
de forma, escala, massa, cor e material inapropriados ou incompatíveis (trad. da autora). 
ICOMOS New Zealand Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value (revised in 2010), 
Definitions, p. 10.  
Disponível em: https://www.icomos.org/charters/ICOMOS_NZ_Charter_2010_FINAL_11_Oct_2010.pdf  
(consultado em: 03/12/2019). 
Reversibilidade – “The use of reversible processes is always to be preferred to allow the widest options for future 
development or the correction of unforeseen problems, or where the integrity of the resource could be affected.” – 
É sempre preferível a utilização de processos reversíveis para se permitir um maior conjunto de opções em futuras 
intervenções, para a correção de problemas imprevistos ou em situações onde a integridade da estrutura pode ser 
afetada (trad. da autora). 
The Appleton Charter – Appleton Charter for the Protection and Enhancement of the Built Environment, ICOMOS-
Canada, 1983, pp. 6, 7. Disponível em: https://www.icomos.org/charters/appleton.pdf (consultado em: 03/12/2019). 
Sustentabilidade e Durabilidade – “A group of objectives (economic, social and environmental) that must be 
coordinated and addressed to ensure the long term viability of communities and the planet.” – Um conjunto de 
objetivos (económicos, sociais e ambientais) que devem ser coordenados e orientados de forma a garantirem a 
viabilidade das comunidades e do planeta a longo prazo (trad. da autora). 
Canada’s Historic Places: Standards and Guidelines for the Conservation of Historic Places in Canada, 2nd edition, 
2010, References – Glossary, p. 255. Disponível em: https://www.historicplaces.ca/media/18072/81468-parks-s+g-
eng-web2.pdf (consultado em: 03/12/2019). 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartadecracovia2000.pdf
https://www.icomos.org/charters/ICOMOS_NZ_Charter_2010_FINAL_11_Oct_2010.pdf
https://www.historicplaces.ca/media/18072/81468-parks-s+g-eng-web2.pdf
https://www.historicplaces.ca/media/18072/81468-parks-s+g-eng-web2.pdf
http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/pessoas_deficiencia_convencao_sobre_direitos_pessoas_com_deficiencia.pdf
http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/pessoas_deficiencia_convencao_sobre_direitos_pessoas_com_deficiencia.pdf
https://www.icomos.org/charters/ICOMOS_NZ_Charter_2010_FINAL_11_Oct_2010.pdf
https://www.icomos.org/charters/appleton.pdf
https://www.historicplaces.ca/media/18072/81468-parks-s+g-eng-web2.pdf
https://www.historicplaces.ca/media/18072/81468-parks-s+g-eng-web2.pdf
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 Em geral, a autenticidade do conjunto não foi colocada em causa. Houve a intenção 

de manter o significado de cada uma das fases evolutivas do Palácio através do respeito pelos 

diferentes elementos que as caracterizam como podemos verificar pela preservação das 

pinturas ornamentais dos tetos, da pequena “janela” que ficou aberta onde se pode ver uma 

outra pintura anterior, pela opção de se manter o soco da fachada tardoz e o emolduramento 

dos vãos da varanda em reboco pintado e pela ligeira diferenciação da tinta usada para 

restauro dos azulejos — todos estes elementos identificando o seu tempo de execução. 

Verifica-se ainda que as alterações/introduções atuais são marcadas por uma materialidade, 

ou outro destaque, que as identifica temporalmente, sendo as únicas situações que se 

desviam desta lógica a introdução da guarda na janela da fachada posterior e a reposição do 

pavimento da “sala vaga” e da antecâmara sul do átrio. Contudo, nestes três casos, entende-

se que a continuidade e coesão dos vãos, na fachada, e dos soalhos, entre os espaços, deva 

prevalecer à diferenciação dos mesmos. Ressalva-se ainda a intenção de restituir a simetria 

entre as duas alas laterais, nomeadamente ao serem eliminadas as duas paredes, na ala 

poente, que as diferenciavam no piso térreo, mas cuja originalidade não foi, até hoje, 

comprovada. 

 A demolição destas duas paredes do piso térreo, a introdução da estrutura visível do 

sistema de contraventamento, a substituição total da caixilharia dos três vãos do átrio e a 

introdução dos núcleos de comunicação vertical e de infraestruturas, contribuem para uma 

diferente perceção dos respetivos espaços. No entanto, o elemento que deverá representar 

uma maior intrusão no conjunto é o novo núcleo de circulações verticais (elevador e monta-

cargas). Ainda que a proposta tenha, de facto, demonstrado a preocupação em diminuir a 

intromissão desta estrutura, a compatibilidade da sua volumetria com os espaços que integra 

e a sua reversibilidade podem ser questionáveis. Por outro lado, é também necessário 

considerar outras duas situações: acaso não fosse uma biblioteca a ocupar o Palácio, para 

qualquer outro programa que possamos considerar hoje em dia (à exceção da habitação 

privada) seria indispensável uma readaptação das circulações verticais, pelo menos de forma 

a permitir a sua utilização por pessoas de mobilidade reduzida; a proposta tem o menor tempo 

médio de espera de um utilizador (adulto ou criança) se tivermos como comparação as 

restantes propostas apresentadas143, o que indica uma melhor qualidade do serviço prestado. 

 
 

143 O tempo médio foi calculado tendo em consideração os percursos mais curtos possíveis entre os locais mais 
distantes (no depósito e salas de leitura). Depois, foi ainda feita uma média entre o tempo para as secções de 
adultos e de crianças, chegando-se assim ao valor comparável. A organização dos espaços proposta pelo atelier 
JLLA apresentou o valor mais baixo, correspondendo a cerca de metade do tempo que a proposta com o maior 
valor. 
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 Uma das maiores qualidades do projeto é a capacidade de reunir as maiores 

intervenções em núcleos, de forma a minimizar significativamente o seu impacto. Deste ponto 

de vista, poderá considerar-se que a proposta assume uma intervenção mínima. Na verdade, 

existiu, de facto, essa preocupação até nos mais pequenos detalhes, como o apoio dos 

extintores num suporte, em vez da sua colocação direta nas paredes, a opção de introduzir a 

cablagem necessária por baixo do pavimento do salão nobre, sem o retirar, ou a preservação 

da quase totalidade da caixilharia do edifício. Por outro lado, a introdução de tubagens numa 

das paredes do piso 0, necessárias ao núcleo das I.S. do piso 1, que vimos já ser uma situação 

pontual, não contribui para a aplicação desse conceito. 

 Esta aglomeração de equipamentos em núcleos é crucial na medida em que a 

generalidade dos espaços do Palácio manteve a sua conceção, ou seja, a compatibilidade e 

reversibilidade da sua função/ocupação é bastante plausível e quase total. Não seria o caso 

se se optasse por um programa não cultural, como por exemplo se tem feito em muitos 

edifícios palacianos, no centro de Lisboa, através da sua adaptação ao sector da hotelaria, 

muitas vezes descaracterizando a essência de alguns espaços através da repartição do 

conjunto em várias secções de forma a aumentar o número de quartos, o que depois acaba 

por impedir a sua reversibilidade. A escolha de estruturas metálicas na consolidação do 

edifício e a materialidade e posicionamento do núcleo das I.S. do piso 1 e das novas paredes 

de separação, permitem também uma boa reversibilidade dos mesmos caso se pretendam 

alterar futuramente. Também a realização de testes para a averiguação dos componentes 

químicos no restauro de alguns elementos arquitetónicos demonstra a preocupação da equipa 

na compatibilidade dos produtos a utilizar.  

 A localização do depósito de livros é uma das opções que se mostra menos compatível 

tendo em conta que foi mantido no local onde estava. A inevitabilidade da carga que submete 

à estrutura do edifício parece ser significativa e, de facto, para além do piso onde se encontra 

suscitar dúvidas sobre a sua existência original, a estrutura do Palácio foi, naturalmente, 

concebida para habitação, não devendo estar dimensionada para tão elevados esforços. Esta 

opção levou ainda a que a consolidação da estrutura da ala poente tivesse de ser maior. 

 A acessibilidade à Biblioteca e aos diferentes serviços disponibilizados sofreu, sem 

dúvida, um grande melhoramento. As barreiras arquitetónicas, especificadas no programa 

preliminar, foram removidas ou contornadas dando lugar a uma melhor e mais eficaz 

circulação, através das rampas em pequenos desníveis no interior e exterior ou do elevador 

que tem agora dimensões para transportar uma cadeira de rodas. Ainda, a disponibilização 

de serviço braille contribuirá para que, cada vez mais, o espaço da Biblioteca seja um espaço 
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de acesso facilitado ao maior número de pessoas possível, promovendo assim a integração 

e igualdade de oportunidades. 

 A consolidação das estruturas existentes através de métodos e materiais contem-

porâneos, bem como o aumento das condições de segurança (sísmica e contra incêndios) foi 

também um dos pontos positivos desta reabilitação pois confere ao conjunto uma estabilidade 

acrescida e contribui ativamente para a sustentabilidade e durabilidade do mesmo. 

 Do ponto de vista da integridade do edifício, não houve nenhuma situação em que se 

julgue ter sido efetivamente colocada em causa. Talvez até se possa considerar que a 

relocalização de funções de serviço (como as I.S. do piso 0) para locais menos nobres do 

Palácio permite um melhoramento da mesma. 

 Cruzando agora esta análise com a das outras propostas que apresentámos no 

capítulo anterior, é interessante que algumas venham introduzir pequenas soluções para 

algumas das lacunas do projeto vencedor. Seria, no entanto, injusto assumir a viabilidade de 

uma proposta ideal em que se optasse pela aplicação de todos os princípios referidos em 

prejuízo do total cumprimento programático. Mas passaremos a referir essas mesmas 

qualidades que poderiam ser opções paralelas a esta intervenção, para uma reflexão da 

diversidade de soluções. 

 Na proposta do Atelier 15 destacamos o redimensionamento do elevador existente, no 

mesmo local, que passaria a permitir o acesso a cadeiras de rodas e levaria a um menor 

impacto na estrutura de betão da ala poente (onde foi apenas incluído o monta-cargas). 

 O projeto do atelier Arquiespaço, por outro lado, ao sugerir a relocalização do depósito 

num piso subterrâneo permite uma maior segurança, eliminando o problema da sua 

compatibilidade no piso 2 do edifício e permitindo ainda um aumento das áreas dos outros 

espaços. Não sabemos, porém, se o custo associado à realização de uma cave seria plausível 

para o orçamento definido. 

 Estas duas soluções apresentam uma boa resposta do ponto de vista da integração 

de uma cafetaria, apesar de, em termos de hierarquia dos espaços, fazer mais sentido 

localizá-la no piso 0 e, preferencialmente, em contacto direto com o jardim (como nenhuma 

delas faz). Também, e ainda relacionado com questões programáticas, as áreas que 

apresentam para a secção de crianças e de instalações sanitárias parecem ser ligeiramente 

superiores às do projeto vencedor. 

 Na proposta do atelier CCA em conjunto com o atelier Isabel Aires & José Cid 

Arquitectos podemos identificar uma distribuição diferenciada respeitante ao espaço 

reservado para a secção infantil, que vai ocupar grande parte do piso térreo, ficando 
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essencialmente a secção de adultos no piso nobre. Esta abordagem parece ser bastante 

benéfica do ponto de vista do ruído, uma vez que nas zonas de crianças é, normalmente, 

espectável haver mais barulho.  

 É importante referir que, em qualquer uma destas três propostas, podemos verificar 

que houve sempre a necessidade de introduzir um elemento de comunicação vertical na ala 

poente, com maior ou menor impacto (elevador/escadas ou monta-cargas), para uma melhor 

resposta a um dos objetivos da reabilitação. 

 Terminamos com a proposta do atelier CCG que, optando por uma quase não 

intervenção, representa muito bem aquela que seria uma abordagem mais próxima de um 

restauro, de quase respeito total pelo edifício, afastando-se, contudo, um pouco mais das 

especificidades de circulação do programa. 

 A tabela 2 permite comparar o nível de aplicação destes parâmetros nas diferentes 

propostas. Contudo, é necessário considerar que esta comparação poderá não ser totalmente 

justa por não ter sido disponibilizada a mesma quantidade de informação pelos autores. 

Verifica-se que o atelier CCG Arquitectos apresenta uma intervenção mais conservadora em 

favor do não cumprimento de alguns objetivos do programa (ver tabela 1), enquanto que a 

proposta do atelier JLLA demonstra um certo equilíbrio e neutralidade na sua resposta. 

Tabela 2 – Análise comparativa entre o nível de aplicação dos princípios de reabilitação do património de cada 
proposta (para um maior número de círculos pretos considera-se uma melhor aplicação dos princípios). 
 

Princípios 
Reabilitação do Património 

JLLA Arquiespaço Atelier 15 
CCA + Isabel A. 

& José C. 
CCG 

Autenticidade ●● ●●● ● ●● ●●● 
Integridade ●●● ●● ●● ●● ●●● 
Intervenção mínima ●● ● ●● ● ●●● 
Acessibilidade ●● ●●● ●● ●●● ● 
Compatibilidade ●● ●● ●● ● ●● 
Reversibilidade ●● ●● ●● ● ●●● 
Sustentabilidade/Durabilidade ●● ●●● ●● ●● ●● 
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6. Conclusões 

 Despojado do dinamismo e sumptuosidade do barroco europeu, o Palácio Galveias, 

outrora pertencente à Quinta dos Távora, é, contudo, exemplificativo da arquitetura da casa 

nobre portuguesa que vigorou durante o século XVII e início do século XVIII. No contexto de 

uma demarcada influência conservadora do ponto de vista construtivo e de uma acentuada 

ruralidade, própria das Quintas de Recreio que se viram espalhar pelos subúrbios das grandes 

cidades, contribuiu para a reinvenção da tipologia seiscentista dos Palácios através da sua 

distintiva planta em U e de uma linguagem sóbria e pontualmente barroca, que, embora 

regionalizada, foi também experimentada noutros pontos do país. 

 O enquadramento histórico e arquitetónico desenvolvido neste trabalho, ainda que 

com os já conhecidos constrangimentos associados à falta de documentação disponível, 

permitiu identificar, numa sequência mais clara e objetiva, os acontecimentos que marcaram 

a contínua transformação da Quinta do Campo Pequeno, registando essa evolução até aos 

dias de hoje.  

 Não seria plausível proceder à recuperação do que supomos ter sido a originalidade 

da organização dos espaços do Palácio. Para que tal fosse possível, seria necessário recorrer 

a uma eventual especulação que, face aos objetivos definidos, se tornaria desapropriada. 

Documentou-se o seguimento de algumas intervenções que, por vezes, se mostraram 

envoltas em incertezas e que chegaram mesmo a descaracterizar o interior do edifício, e ainda 

a evolução das expropriações do terreno que terminaram na atual descontextualização da 

envolvente. Fica em aberto um conjunto de questões que só através de contínuos esforços, 

no sentido de encontrar nova informação documental, poderão ser esclarecidas. 

 O Palácio Galveias é um bom exemplo do resultado de uma evolução caracterizada 

por alterações que, por não serem sempre evidentes e claras, podem causar dúvidas, 

imprevistos e discordâncias em futuras fases de intervenção. É, de facto, importante que se 

reúnam esforços para criar bases de conhecimento sobre edifícios de interesse público e 

cultural, o mais sólidas e concretas possíveis. 

 Verificou-se que o programa cultural que ocupa atualmente o edifício é bastante 

adequado, não só porque o nível de intervenção associado ao mesmo pode ser considerado 

inferior ao que outras ocupações pudessem necessitar, mas porque se julga que a 

representatividade histórica e a relevância arquitetónica particulares do edifício sejam 

merecedoras do destaque que esta utilização permite. Ganha a comunidade local a 

oportunidade de lhe poder aceder quase livremente e ganha o Palácio a possibilidade de 

contínua ocupação. Esta última questão torna-se crucial aquando da análise do projeto de 
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reabilitação do edifício: apesar de ser discutível tratar-se, ou não, de uma intervenção mínima 

— a mais desejável — é importante considerar que o nível de intrusão a que se procedeu 

seria sempre mais benéfico, para a durabilidade do Palácio, do que deixá-lo entregue ao 

abandono ou dar-lhe uma função menos nobre que esta. A ocupação do Palácio por um 

museu seria também uma hipótese a considerar. No entanto, vimos que as exigências dessa 

função levaram a que elementos arquitetónicos fossem obstruídos e transformados 

demonstrando a necessidade de neutralização dos espaços para efeitos de exposição. 

 É interessante destacar a possibilidade de reversibilidade deste programa, uma vez 

que, embora a última intervenção tenha dotado o edifício de novas circulações verticais, 

possivelmente irreversíveis, estas podem, de qualquer modo, ser utilizadas para programas 

distintos.  

 O projeto do atelier JLLA contribuiu positivamente para clarificar o processo de 

intervenção no património. Este processo a que nos referimos inicia-se com uma componente 

de investigação e pesquisa sobre o objeto de estudo, desenvolve-se sob os parâmetros 

programáticos e de referência (como leis e princípios), sob as particularidades de um 

levantamento arquitetónico cuidado e respeitoso e avança, finalmente, para a idealização do 

projeto e para a fase de execução, também ela caracterizada por momentos de dúvida, de 

readaptação e de constante verificação de resultados. É um processo complexo, dinâmico, 

interdisciplinar e em constante reajustamento, porque muitas vezes se depara com o 

desconhecido e com condições imprevistas. 

 Estabeleceu-se o equilíbrio desejado entre as principais exigências inerentes ao 

programa de uma Biblioteca adaptada ao século XXI e as necessidades próprias de um 

edifício com significado cultural. E, por isso, conclui-se também que o último projeto 

desenvolvido foi extremamente importante para que seja possível conhecermos a Biblioteca 

Municipal Central como ela se nos apresenta hoje: um equipamento que nos permite ter uma 

experiência literária e cultural forte, que promove a integração e a educação formal e informal 

através de um conjunto de novas valências e espaços de que é agora dotada. 

 A conclusão fundamental deste trabalho assenta na cuidadosa seleção, interligação e 

reflexão sobre a informação encontrada, que testemunha, dentro do possível, a evolução do 

Palácio Galveias na sua transformação de casa nobre para biblioteca. Mas que, 

essencialmente, pretende ser mais uma forma de debate sobre o modo como intervimos 

contemporaneamente sobre este tipo de edifícios. Este documento acaba por se tornar numa 

ferramenta útil para eventuais alterações futuras ou para o público em geral, cujo interesse no 

conhecimento mais alargado sobre o Palácio Galveias desperte a curiosidade pela sua leitura. 
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Anexo 1. Genealogia da família Távora

Luís Á
lvares de Távora

(1634 - 1672)
1º M

arquês de Távora

Inácia M
aria 

de M
enezes

c.c.
Francisco de Távora

(1646 - 1710)
1º C

onde de Alvor

A
ntónio Luís de Távora

(c. 1600 - 1651)
Arcângela M

aria 
de Portugal

c.c.

A
ntónio Luís de Távora

(1656 - 1721)
2º M

arquês de Távora

Leonor
de M

endonça
c.c.

Inês C
atarina

de Távora

Luís Bernardo
Álvares de Távora 

(1677 - 1716)

Ana de 
Lorena

c.c.
Inácia de Távora
c.c. M

artinho de 
M

ascarenhas

Leonor de Távora
(1700 - 1759)

3ª M
arquesa de Távora

José de 
M

ascarenhas

Bernardo António Filipe
N

éri de Távora
(1681 - 1739)

2º C
onde de Alvor

António Luís
de Távora

Francisco de A
ssis

de Távora
(1703 - 1759)

3º M
arquês de Távora

3º C
onde de Alvor

N
uno G

aspar 
de Lorena

Teresa Tom
ásia

de Lorena

Leonor Tom
ásia

de Távora e Lorena

M
argarida 

Francisca de 
Lorena

M
anuel R

afael
de Távora

M
ariana Bernarda 

de Távora
Luís Bernardo

de Távora
(1723 - 1759)

Leonor de
Lorena e Távora

José M
aria de

Távora e Lorena

c.c.

c.c.

Joana de 
Lorena

c.c.

°

•

•

•

°•

D
escendência 

varonil

A quem
 pertenceu 

o Palácio G
alveias

A quem
 não se sabe 

se pertenceu 
o Palácio G

alveias

Legenda:

c.c.

M
aria de

Lorena

*
*

*

*

*
Executado no 
patíbulo de Belém

C
ontinuação da

descendência 

*
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Anexo 2. Listagem dos ocupantes do Palácio Galveias

Século XVII – 1759

• [António Luís de Távora (c. 1600-1651) – “2º Conde de São João da Pesqueira, 16º Senhor 
de Távora, 8º Alcaide-mor de Miranda do Douro, 8º Senhor de Mogadouro e de toda a mais 
casa de seus maiores.”¹];

• Luís Álvares de Távora (1634-1672) – “(…) 3º Conde de São João da Pesqueira, 1º Marquês 
de Távora e 17º Senhor da Casa de Távora, 9º Alcaide-mor de Miranda do Douro, 9º Senhor de 
Mogadouro e de toda a mais casa de seus maiores.”² Foi ainda Governador da província de 
Trás-os-Montes;

• António Luís de Távora (1656-1721) – “(…) 2º Marquês de Távora, 4º Conde de São João da 
Pesqueira. Foi o 18º Senhor da Casa e Morgado de Távora, 10º Alcaide-mor de Miranda do 
Douro, 10º Senhor de Mogadouro e de toda a mais casa de seus pais e avós. Era 
Tenente-General de Trás-os-Montes (…)³”;

• Leonor de Távora (1700-1759) – “(…) 3ª Marquesa de Távora, 6ª Condessa de São João da 
Pesqueira, Senhora de toda a casa de seus avós.”⁴ Casou com o seu primo Francisco d’Assis 
de Távora (1703-1759) que foi “(…) 3º Conde de Alvor e General da Cavalaria do Reino.”⁵ 
Exerceu também o cargo de Vice-Rei da Índia.

1759 – 1767⁶

 • Juízo da Inconfidência/Coroa;

• Manoel da Assumpção Ferreira (arrendatário por 240$000/ano – pelo menos, entre janeiro e 
31 de dezembro de 1759);
 
• Henrique de Sousa (arrendatário por 300$000/ano – pelo menos, entre 1 de janeiro de 1763 
e 31 de dezembro de 1765);
 
• Antonio Moreira da Silva (arrendatário por 240$000/ano – pelo menos, entre 1 de janeiro de 
1766 e 31 de dezembro de 1768).

¹ Luiz de Bivar Guerra – Inventários e Sequestros das Casas de Távora e Atouguia em 1759. Lisboa: Edições do Arquivo do 
Tribunal de Contas, 1954, pp. 156 a 160.
² Idem, ibidem.
³ Idem, ibidem.
⁴ Idem, ibidem.
⁵ Idem, ibidem.
⁶ Idem, pp. 164, 308.



1767 – 1802⁷

 • António Soares de Mendonça Brandão;

 • Respetivos herdeiros;

 • Manuel Correia Branco (arrendatário entre 1801 e 1802);

 • [Tropa].

1802 – 1919⁸ 

 • João de Almeida de Melo e Castro – 5º Conde das Galveias (entre 1802 e 1814);

 • Francisco de Almeida de Melo e Castro – 6º Conde das Galveias;

 • António de Almeida de Melo e Castro – 7º Conde das Galveias;

 • Fernando de Almeida de Melo e Castro – 8º Conde das Galveias;

 • Teresa Lobo de Almeida de Melo e Castro;

 • Catarina Lobo de Almeida de Melo e Castro.

1919 – 1929⁹

• Firma Simões & Simões, representada pelos comerciantes José Braz Simões de Sousa e 
João Francisco Carreço Simões.

1929 – 2019

 • Câmara Municipal de Lisboa. 

4

⁷ Luiz de Bivar Guerra – Inventários e Sequestros das Casas de Távora e Atouguia em 1759. Lisboa: Edições do Arquivo do 
Tribunal de Contas, 1954, pp. 308, 309.
⁸ Norberto de Araújo – Inventário de Lisboa. Fascículo V. Lisboa: Oficinas Gráficas da CML, 1947, pp. 11, 12.
⁹ Escritura de licença, 1920/01/17 a 1925/06/23, AML. Livro de escritura nº 136, f. 540-544v. Código de Referência: 
PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0214/001.
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  Anexo 3. Processos de expropriação da Quinta

O anexo 3 consiste na compilação e sintetização de vários processos 
relativos às expropriações da Quinta do Campo Pequeno, onde está 
localizado o Palácio Galveias.

Anexo 3. Processos de expropriação da Quinta

Para melhor se entender os processos de expropriação, é necessário considerar alguns 

valores¹⁰ definidos no Plano Geral do Projeto das Zonas, pelo decreto de 4 de outubro de 

1889.

No caso específico da Quinta dos Herdeiros do Conde das Galveias, parcela nº 13:

(Área total da Quinta = 46.780,00m²)

- Área a expropriar para o prolongamento da Av. Defensores de Chaves = 5.741,25m²;

- Área a expropriar para o prolongamento da Av. Elias Garcia = 3.055,36m²;

- Área a expropriar para o prolongamento da Av. Barbosa du Bocage = 1.123,86m²;

- Área a expropriar para faixas de revenda = 21.630,23m².

Estes valores não incluem a área de implantação do Palácio, parte dos jardins formais, bem 

como alguns terrenos rústicos, como podemos ver pela figura 5 (dissertação).

1895/04/09¹¹ – A fim de permitir uma melhor circulação de veículos e peões, propõe-se o 

alargamento da Rua Arco do Cego. Para tal, é necessária a expropriação de uma faixa de 

terreno com 1.280,30m², a demolição do muro que pertence à Quinta dos Herdeiros do Conde 

das Galveias e a construção de um novo no alinhamento da fachada leste do Palácio, com 

aproveitamento dos materiais do antigo. É ainda sugerido que se alterem as janelas de peito 

para sacada, na fachada referida (ver anexo 4). 

1920/02/23¹² – Em nome da firma Simões & Simões, Lda., o procurador Manuel Lopes Martins 

faz um pedido à CML para construção de arruamentos na Quinta. Este surge de acordo com 

o plano das Av. Novas, aprovado a 4 de outubro de 1889, e com a intenção de alargamento 

da Rua Arco do Cego. 

1923/07/09¹³ – A propósito de novo requerimento da firma para que o pedido apresentado a 

1920/02/23 fosse autorizado, o Eng. Chefe da 3ª Repartição afirma, num esclarecimento ao 

Presidente da Comissão, que esse mesmo pedido foi indeferido e que, a seu tempo, será da 

Câmara, como usual, a responsabilidade pelo processo de expropriação e arruamentos.

¹⁰ Valores retirados do documento Escritura de Licença, 1920-01-17 a 1925-06-23, AML. Livro de Escrituras nº 136, pp. 579, 580. 
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0214/001.
¹¹ Projecto de alargamento da estrada do Arco do Cego, na parte que entesta com a propriedade dos Herdeiros do Conde das 
Galve(~)as, 1895, AML. Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/GEGE/030/000397.
¹² Escritura de licença, 1920-01-17 a 1925-06-23, AML. Livro de Escrituras nº 136, pp. 622, 623. 
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0214/001.
¹³ Idem, pp. 622-634.

1923/10/23¹⁴ – Primeiro parecer, apresentado pelo Eng. Chefe da 3ª Repartição ao Presidente 

da Comissão Administrativa, para a expropriação de terrenos e construção de arruamentos. 

Este parecer resultou de um acordo estipulado entre o primeiro e José Braz Simões, quando 

este sugeriu que seria a melhor forma de conseguir a aprovação do projeto.

De entre as condições definidas:

- Área a expropriar para o prolng. da Av. Def. de Chaves = 5.741,25m²;

- Área a expropriar para o prolng. da Av. Elias Garcia = 3.055,36m²;

- Área a expropriar para o prolng. da Av. Barbosa du Bocage = 1.123,86m²;

- Área a expropriar para o prolng. da Rua Arco do Cego = 1.242,00m²;

- Área a expropriar para faixas de revenda = 21.630,23m²;

 - Área a expropriar para o prolng. da Av. Barbosa du Bocage até à Rua Arco do 

Cego = 2.652,73m²;

- Área a expropriar para faixas de revenda derivada do prolng. da Av. Barbosa 

du Bocage até à Rua Arco do Cego = 6.797,92m²;

- Da área para faixas de revenda, 25% vão para a firma (5.157,56m²) e os 

restantes 75% ficam para a CML (15.472,67m²);

- Da área para faixas de revenda, derivada do prolng. da Av. Barbosa du Bocage 

até à Rua Arco do Cego, 75% vão para a firma (5.098,44m²) e os restantes 25% 

ficam para a CML (1.699,48m²);

- Área total de arruamentos = 13.815,20m²;

- Área total de faixas de revenda para a firma = 10.256,00m²;

- Área total de faixas de revenda para a CML = 17.172,15m²;

- Área livre para a firma = 5.536,65m².

 O documento é acompanhado pela planta de distribuição dos terrenos, representada 

na figura 1 (anexos). Na realidade, a atribuição de parcelas com medidas específicas, que se 

prossupõem rentáveis para a sua revenda, leva a que a CML fique com um ligeiro excesso. 

Para contornar a situação, esta cede à firma dois terrenos do município que ficam adjacentes 

a parcelas da firma na zona oeste dos limites da Quinta, igualando assim os valores.

¹⁴ Escritura de licença, 1920-01-17 a 1925-06-23, AML. Livro de Escrituras nº 136, pp. 578-591. 
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0214/001.

Figura 1 – “Planta parcelar”, 1923/10 (planta reduzida à escala 1:1000). Escritura de licença, 1920/01/17 a 
1925/06/23, AML. Livro de Escrituras nº 136, p. 608.
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0214/001.
Talhões a azul e roxo – ficam para a firma; talhões a rosa, amarelo e verde – ficam para a CML.

Importante será considerar que, neste documento, ao contrário do que acontece no plano de 

1889, a área que correspondia aos jardins formais não fica associada ao Palácio, passando 

também a fazer parte dos terrenos a expropriar.

1923/10/30¹⁵ – Cópia do primeiro contrato redigido pela 3ª Repartição.

1923/12/03¹⁶ – A firma apresenta a sua contraproposta: alteração das áreas de expropriação; 

a sua redistribuição pelas partes (ver figura 2 - anexos); considera que não deverá ceder 25% 

de faixas resultantes do prolongamento da Av. Barbosa du Bocage até à Rua Arco do Cego 

por se tratar de um procedimento fora do plano de 1889; outros preços de expropriação, bem 

como de execução dos arruamentos; direito de preferência de compra na revenda dos talhões 

da Câmara; a não responsabilização pela colocação de árvores, esgotos, canalizações, gás, 

água e eletricidade, nas vias.

¹⁵ Escritura de licença, 1920-01-17 a 1925-06-23, AML. Livro de Escrituras nº 136, pp. 493-496.
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0214/001.
¹⁶ Idem, pp. 593-598v.

De entre as condições definidas:

- Área a expropriar para arruamentos (sem considerar o prolng. da Av. Barbosa du 

Bocage até à Rua Arco do Cego) = 11.162,57m²;

- Área a expropriar para faixas de revenda* = 17.511,16m²; 

- Área a expropriar para faixas de revenda, para a firma = 4.377,79m² (25%);

- Área a expropriar para faixas de revenda, para a CML = 13.133,37m² (75%);

- Área total a expropriar = 28.673,73m².

 *Este valor é bastante mais baixo que o da primeira proposta (da Repartição) por 

considerar a área dos jardins formais como anexa ao Palácio (uma área ligeiramente superior 

à considerada no plano de 1889).

Figura 2 – “Planta que apresenta a firma Simões & Simões, Limitada para elucidar a 
sua proposta à Câmara Municipal de Lisboa da troca de terrenos e construção de ruas 
na Quinta das Galveias”, 1923/11 (planta reduzida à escala 1:3000). Escritura de 
licença, 1920/01/17 a 1925/06/23, AML. Livro de Escrituras nº 136, p. 599. 
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0214/001.
Linha a tracejado – antigos jardins do Palácio; talhões para a firma – B, C, D, I; talhões 
para a CML – A, E, G, H, K.

1924/02/29¹⁸ – A firma acusa a receção do documento de 1924/02/25 e diz manter a sua 

contraproposta.

1924/07/30¹⁹ – O novo Eng. Chefe da 3ª Repartição diz que a única forma de a firma aceitar 

a primeira proposta feita pelo anterior Engenheiro Chefe é através de uma expropriação 

judicial e apresenta, por isso, uma nova contraproposta. Para além dos preços anteriormente 

referidos serem alterados de forma a irem ao encontro do que foi pedido pela firma, as áreas 

de expropriação foram também alteradas.

 De entre as condições definidas: 

- Área a expropriar para arruamentos (incluindo o prolng. da Av. Barbosa du 

Bocage até à Rua Arco do cego) = 13.815,20m²;  

- Área a expropriar para revenda, para a firma = 11.955,48m²; 

- Área a expropriar para revenda, para a CML = 15.472,67m²;

- Área livre para a firma = 5.536,65m².

Mais uma vez, o que se verifica na realidade é que ambas as partes vão acabar por receber 

parcelas cujo somatório irá exceder os valores indicados. Por essa razão, e de forma a 

compensar, é também indicado que a Câmara fica em dívida para com a firma (por ter, no final, 

maior benefício) tendo de lhe pagar posteriormente o valor acordado.

 Os valores finais seriam:

- Área total de revenda para a firma = 12.881,12m²;

- Área total de revenda para a CML = 16.171,21m².

Não vem, em anexo, qualquer planta explicativa. 

A área destinada a terreno livre, anexa ao Palácio, diminui novamente.

1924/08/27²⁰ – Por reclamação da firma, é retificado o acordo de forma a que não seja 

incluída a expropriação da área referente ao alargamento da Rua Arco do Cego (de facto, 

esta situação não é identificada no plano de 1889).

¹⁸ Escritura de licença, 1920/01/17 a 1925/06/23, AML. Livro de Escrituras nº 136, p. 464, 464v. 
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0214/001.
¹⁹ Idem, pp. 465-481.
²⁰ Idem, pp. 491, 492.

1925/06/03²¹ – Sem qualquer justificação esclarecedora, é apresentada uma planta com a 

distribuição dos talhões e respetivas áreas que não correspondem exatamente às condições 

estabelecidas no documento de 1924/07/30 (ver figura 7 - dissertação). A área a expropriar 

para faixas de revenda, para a Câmara, passa a ser 6.189,72m² em vez dos anteriores 

16.171,21m², ficando a firma com os restantes 22.862,61m².

1925/06/17²² – O Eng. Chefe da Repartição pede ao Presidente da Comissão Administrativa 

que inclua algumas cláusulas no contrato, já acordadas anteriormente.

1925/06/23²³ – Escritura de licença para a expropriação amigável entre a firma e a Câmara e 

autorização para a construção dos arruamentos. A Comissão Administrativa aceita as 

condições referidas nos documentos de 1924/08/27 e as áreas e distribuição dos talhões dos 

documentos de 1925/06/03 e 1925/06/17.

1927/12/30²⁴ – O sócio António Fernandes da Silva pede, em nome da firma, deferimento da 

seguinte proposta: cedência, à CML, do Palácio Galveias e do terreno onde está implantado, 

com 2.461m², dos materiais de construção de uma casa anexa depois da sua demolição, bem 

como de dois terrenos com 540m² e 30m². Em troca pede à Câmara dois terrenos, 

anteriormente inseridos dentro dos limites da Quinta, um com 3.174,07m² e outro com 624 m² 

(ver figura 8 - dissertação).

1928/01/20²⁵ – O Chefe de Secretaria vem informar que a proposta de 1927/12/30 foi aceite 

pela Comissão Administrativa e que deve ser aprovada (vêm identificados os vogais da 

Comissão Administrativa, Henrique Quirino da Fonseca e Mardel Ferreira).

1929/01/22²⁶ – Escritura de cedência do Palácio Galveias, terrenos e materiais de construção 

de uma casa anexa, à Câmara, em troca dos terrenos referidos. As áreas vêm de acordo com 

o documento de 1927/12/30. 

¹⁷ Escritura de licença, 1920/01/17 a 1925/06/23, AML. Livro de Escrituras nº 136, p. 606. 
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0214/001.

1924/02/25¹⁷ – Documento a informar a firma de que as condições da sua contraproposta são 

desvantajosas para a Câmara, pelo que esta não as poderá aceitar.

²¹ Escritura de licença, 1920/01/17 a 1925/06/23, AML. Livro de Escrituras nº 136, pp. 612, 613. 
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0214/001.
²² Idem, p. 614.
²³ Escritura de licença, 1925/06/23, AML. Livro de Escrituras nº 136, pp. 87-95. 
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0213/006.
²⁴ Escritura de cedência, 1928/01/12 a 1928/06/21, AML. Livro de Notas nº 6, pp. 435, 435v. 
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0240/001.
²⁵ Idem, p. 438.
²⁶ Escritura de cedência, 1929/01/22, AML. Livro de Notas nº 6, f. 140-148. 
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0239/015.
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Anexo 4. Alargamento da Rua do Arco do Arco do Cego 
(1895)

Projecto de alargamento da estrada do Arco do Cego, na parte que entesta 
com a propriedade dos Herdeiros do Conde das Galveas, 1895, f. 14, AML. 
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/GEGE/030/000397.

Planta geral
Escala: 1:1000

Planta parcelar
Escala 1:400

Alçado do muro atual (1895)
Escala 1:400

Alçado do muro a construir
Escala 1:400
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Anexo 5. Intervenções no Palácio Galveias entre 1949 e 1989*

 
 

 

Tabela 1 – Descrição das intervenções no Palácio Galveias entre 1949 e 1989. 

Ano Área/Espaço Descrição Resp. 

194927 
(3 out.) 

Cantaria - Lavagem e reparação com massa de canteiro. 

Arq.º Vasco 
Regaleira 

Caixilharia 

- Pintura das portas e aros a verde lusitano; 
- Pintura da pregaria a preto; 
- Modificação dos caixilhos das bandeiras superiores dos três vãos de 
sacada, centradas na fachada principal. 

Ferragem - Pintura de pregarias das portas, apoios da escadaria e portões a verde 
escuro. 

Terraço 
- Colocação de tijoleira de barro de Alcobaça em espinha e encabeirado 
no pavimento e rodapé; 
- Aplicação de silhares de azulejos nas paredes entre os vãos. 

Átrio 

- Pintura das armas da cidade na abóbada central; 
- Limpeza dos azulejos e pavimentos; 
- Pintura das paredes a branco; 
- Pintura das três portas a verde lusitano e painéis e guarnições 
circundados com filete a ouro velho; 
- Colocação de quatro tocheiros; 
- Novo guarda-vento. 

Salas piso térreo 
Salas de leitura (ala 
nascente), arquivo e 
secretaria. 

- Pintura dos tetos a verde muito claro (quase branco) e das paredes no 
mesmo tom, mas um pouco mais escuras; 
- Portas, rodapés e estantes esponjados em tons papo de rola e verde 
com filetes a ouro velho. 

I. S. 
Ala nascente 

- Demolição das existentes; 
- Colocação de 4 lavatórios e mictórios; 
- Colocação de louça sanitária branca, torneiras e ferragens cromadas; 
- Aplicação de pedra lioz polida no pavimento. 

Piso nobre 
Ala nascente 

- Pintura dos tetos em tom marfim velho e ornamentações com 
desenhos da época em tons claros; 
- Cimalhas patinadas, esponjadas e douradas; 
- Remoção do tecido que forra as paredes; 
- Aplicação de fazenda nas paredes sem decoração a combinar com o 
mármore dos vãos e as pinturas dos tetos. 
- Portas e portadas das janelas esponjadas com um filete a ouro; 
- Aplicação de escaiola nos vãos. 

“Sala vaga” 
e Antecâmaras 

- Remoção dos silhares de azulejos por cima das portas e aplicação de 
fazenda; 
- Pintura decorativa na abóbada à semelhança do salão nobre. 

Sala contígua ao 
terraço 
No corpo central 

- Pintura das paredes num tom claro; 
- Apainelamento dos caixotões formados pelas vigas semelhantes aos 
tetos do séc. XVII. 

Escadaria 
- Pintura dos tetos e paredes a branco; 
- Colocação de um santo em cada um dos nichos; 
- Arranjo dos caixilhos. 

Cobertura - Remoção da trapeira do corpo central. 
Fachada sul - Limpeza. 

195028 
(28 jun.) Piso térreo - Adjudicado o trabalho de marmoreados e dourados nos armários à 

Casa dos Dourados. - 

1949-5329 Cobertura - Diversos pedidos para a reparação do telhado e para a alteração do 
sistema de arejamento do sótão. - 

195030 

Salão nobre 
Ala nascente 
e “Sala vaga” 

Adjudicadas as pinturas decorativas dos tetos ao artista José Basalisa: 
- Pintura dos tetos, paredes e arcos; 
- Marmoreado e dourado nos entablamentos da ala nascente; 
- Dourado e marmoreado nos arcos, capitéis e colunas; 
- Marmoreado e dourado nas portas do salão nobre e nas duas 
antecâmaras da “sala vaga”; 
- Pintura decorativa das antecâmaras da “sala vaga”. 

Arq.º Vasco 
Regaleira 

Escadaria - Pintura dos brasões no patamar do topo da escadaria, sobre 
contraplacado (artista: José Basalisa). 

 
27 Tecido que forra as paredes das salas de exposição do andar nobre do palácio Galveias, 1949 a 1950/02/02, f. 1-4, AML. 
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSB/CULT/01/0099. 
28 Orçamento para pinturas decorativas, dourados e marmoreados, 1949/11/17 a 1950/12/10, f. 10, AML. Código de Referência: 
PT/AMLSB/CMLSB/CULT/01/0161. 
29 Obras no palácio Galveias, 1949/10/18 a 1953/12, f. 6, 10, 12-16, 22-24, 27, AML.  
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSB/CULT/01/0289. 
30 Proposta para a pintura decorativa e dourados no palácio Galveias, 1950/02/08 a 1950/04/08, f. 8, 9, 16, 17, AML. Código de 
Referência: PT/AMLSB/CMLSB/CULT/01/0163. 
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195031 Salão nobre - Construção de colunas jónicas e revestimento dos arcos em madeira 
(de casquinha velha ou pitch-pine), por Victor Ramos. 

Arq.º Vasco 
Regaleira 

195032 
Salão nobre, 
“Sala vaga” 
e Antecâmaras 

- Fornecimento e colocação de tecido de juta sobre pano cru e grades 
de madeira (Guilherme Silva Ferreira, Lda.). - 

195033 Pavimentos 

Adjudicados os trabalhos à firma Encerador Mecânico, Lda.: 
- Desbaste e branqueamento à máquina, enceramento e lustre dos 
pavimentos de pedra (átrio e escadaria); 
- Enceramento e lustre dos pavimentos de pedra (átrio e escadaria); 
- Conserto do pavimento de parquet (aplainado, raspado e alisado à 
máquina); 
- Betumagem, enceramento e lustre dos soalhos (salão nobre, “sala 
vaga” e uma sala no piso térreo); 
- Limpeza a lã de aço e enceramento e lustre dos pavimentos de tijoleira 
(piso térreo e sala de acesso à varanda e contígua à escadaria). 

Arq.º Vasco 
Regaleira 

195334 Sistema Elétrico - Enfiamento de um troço da instalação elétrica no átrio; 
- Instalação de duas caixas de passagem. - 

195435 
12 jan. Estrutura 

- Vistoria ao edifício verificando-se a existência de excessivas cargas 
nos pisos superiores e sótão que comprometem a segurança; 
- Os pavimentos de alguns pisos apresentam uma flecha acentuada 
devido ao peso dos livros. 

- 

195436 Cobertura - Novo pedido de vistoria e limpeza do telhado do Palácio. - 

195737 
12 jul. 

Cobertura 
Ala poente 

- Demolição do telhado e construção de um novo do mesmo tipo e com 
o mesmo perfil; 
- Substituição da estrutura existente por uma nova, também de madeira, 
mas de pinho de quina viva. 

João Alves 
de Sousa 
(empreiteiro) 

Corpo Central 

- Demolição das duas escadas em caracol, com substituição por 
elevador do lado nascente e novas escadas do lado poente; 
- Demolição de alvenaria nas paredes onde foi necessário abrir vãos 
para novos acessos ao elevador e escadas, com introdução dos 
elementos necessários; 
- Escavação de fosso para instalação do elevador; 
- Construção de casa das máquinas na cobertura. 

Ala Poente 
Pisos 1 e 2 

- Demolição das escadas entre os dois pisos; 
- Demolição de paredes divisórias; 
- Introdução de vigas e lajes de betão armado com tijolo armado (nos 
pavimentos e esteira); 
- Abertura de roços nas paredes de alvenaria para apoio dos elementos 
de betão armado; 
- Acabamento das paredes (reboco e pintura); 
- Demolição do pavimento de soalho “à portuguesa”; 
- Assentamento de tijoleira; 
- Remoção de lambrim de azulejos no piso 1; 
- Execução de sancas de bordadura na maioria dos espaços. 

Infraestruturas 

- Alterações na rede de águas (relativo às I.S. do piso 2); 
- Alterações na rede de esgotos; 
- Alterações na instalação elétrica de iluminação, aquecimento e 
sinalização e na tubagem para a rede telefónica. 

195838 
13 out. - - Ampliação (sem informação adicional). Arq. Vasco 

Regaleira 

196439 
18 dez. Iluminação 

 
- Conservação do equipamento de iluminação exterior. 
 

João Jacinto 
Tomé 
(empreiteiro) 

 
31 Orçamento para a construção de colunas de ordem jónica e guarnecimento dos respectivos arcos no palácio Galveias, 
1950/05/09 a 1950/06/08, f. 1-3, AML. Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSB/CULT/01/0164. 
32 Orçamento para o fornecimento de tecido de juta, 1950/06/03 a 1950/06/08, f. 1, 4, AML.  
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSB/CULT/01/0169. 
33 Orçamento para execução de trabalhos de limpeza e enceramento dos pavimentos das várias dependências do palácio 
Galveias, 1950/08/24 a 1950/12/12, f. 7-9, AML. Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSB/CULT/01/0198. 
34 Instalação elétrica no palácio Galveias, 1953/05/25 a 1953/05/30, f. 1, AML.  
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSB/CULT/01/1053. 
35 Demasiada carga nos andares superiores do palácio Galveias, 1954/01/12, f. 1, AML.  
Código e Referência: PT/AMLSB/CMLSB/CULT/01/1204. 
36 Vistoria e limpeza ao telhado no palácio Galveias, 1954/10/25 a 1954/12/02, f. 1, AML.  
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSB/CULT/01/1360. 
37 Escritura de empreitada, 1957/05/10 a 1957/06/29, AML. Documentos anexos do livro de notas nº 202 A, 1º vol., f. 101-125. 
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0753/001. 
38 Escritura de Elaboração, 1958/10/13, Livro nº214 A, f. 55v, AML. Código de Referência: 
PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0785/019. 
39 Contrato de empreitada, 1964/12/18. Livro de notas nº17 EF, f. 35-37., AML. Código de Referência: 
PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/4040/014. 
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196840 
4 jun. Cobertura - Conservação do telhado. - 

196841 
13 dez. 

Sistema de 
Alarme de 
Incêndios 

- Fornecimento e montagem de um sistema automático de deteção e 
alarme de incêndio. 

Soc. 
Comercial 
Romar 

197242 
29 set. Iluminação - Instalação de sancas de iluminação fluorescente indireta no salão 

nobre. 

Sírius 
Estudos e 
Empreitadas 
Eléctricas,Ld
a. 

198943 
7 dez. 

Rede de água e 
esgotos - Reparação da rede de águas e esgotos. José Simões 

Diniz, Lda. 

*Não foram contemplados nesta tabela todos os elementos referidos nos documentos, apenas os que demonstram 

ter interesse no âmbito deste trabalho. Não sabemos se todos estes elementos foram, ou não, realizados ou se os 

que foram terão ou não sofrido possíveis alterações. As datas são apenas indicativas dos documentos de 

referência, não correspondendo necessariamente à sua execução. 

  

 
40 Contrato de empreitada, 1968/06/04. Livro de notas nº45 EF, f. 11v-13, AML. Código de Referência:  
PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/4173/007. 
41 Contrato de empreitada, 1968/12/13. Livro de notas nº52 EF, f. 24-26v, AML. Código de Referência:  
PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/4204/010. 
42 Contrato de empreitada, 1972/09/29. Livro de notas nº76 EF, f. 51v.-55, AML. Código de Referência:  
PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/4291/021. 
43 Contrato de empreitada, 1989/12/07. Livro de notas nº13 E, f. 11-14, AML. Código de Referência:  
PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/3858/003. 
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Anexo 6. Planta de implantação do Palácio Galveias (2013)
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Anexo 7. Desenhos do Palácio (1957)

Os desenhos do anexo 7 resultam da interpretação e posterior represen-
tação de imagens cuja qualidade poderá levar a algumas imprecisões.

Fonte: Escritura de empreitada, 1957/05/10 a 1957/06/29, AML. Documentos ane-
xos do livro de notas nº 202 A, 1º vol., f. 101-125.
Código de Referência: PT/AMLSB/CMLSBAH/FNAJ/001/0753/001.

Levantamento arquitetónico do Palácio Galveias

00  Planta do Piso 0
01  Planta do Piso 1
02  Planta do Piso 2

Este levantamento arquitetónico foi realizado em 1956 a propósito do Projeto para
Execução de Várias Obras (1957) no Palácio Galveias e corresponde ao estado do
edifício antes das alterações.

Projeto de Execução para várias obras no Palácio Galveias

03  Planta do Piso 0
04  Planta do Piso 1
05  Planta do Piso 2

Áreas do edifício com proposta de alteração

*Como referido no sub-capítulo 3.5.2. Segunda metade do século XX  deste trabalho, não
sabemos se todas as alterações deste projeto foram realizadas. De acordo com a
informação que foi apresentada, podemos concluir que, em princípio, as novas escadas
projetadas para o corpo central do edifício não foram construídas.
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Anexo 8. Levantamento arquitetónico do Palácio
(2013) - cont.

Os desenhos do anexo 8 foram realizados pela Divisão de Salvaguarda
do Património Cultural, da Direção Municipal de Cultura.
Procedeu-se à simplificação da linguagem utilizada nos desenhos de
forma a poderem ser aqui representados  na escala indicada.

Levantamento Arquitetónico 2013

00  Planta do Piso 0          p. 12
01  Planta do Piso 1          p. 12
02  Planta do Piso 2          p. 12
03  Planta do Sótão          p. 12
04  Planta de Cobertura          p. 12

05  Alçado Norte          p. 13
06  Alçado Nascente          p. 13
07  Alçado Sul           p. 13
08  Alçado Poente          p. 13
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13  Corte EE'          p. 13
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Anexo 9. Desenhos do projeto de Requalificação e
Conservação do Edifício do Palácio Galveias
(set. 2013)

Os desenhos do anexo 9 são da autoria do atelier João Lúcio Lopes
Arquitectos e correspondem ao projeto de execução da proposta de
requalificação e conservação do edifício do Palácio Galveias, realizado
em setembro de 2013.
Procedeu-se à simplificação da linguagem utilizada nos desenhos de
forma a poderem ser aqui representados na escala indicada.
Os desenhos originais foram realizados no âmbito do concurso de
reabilitação, beneficiação e reoganização do Palácio Galveias, desenvol-
vido pela CML.

Desenhos do Projeto de Execução 2013

00  Planta do Piso 0          p. 14
01  Planta do Piso 1          p. 14
02  Planta do Piso 2          p. 14
03  Planta do Sótão          p. 14
04  Planta de Cobertura          p. 14

05  Alçado Norte          p. 15
06  Alçado Nascente          p. 15
07  Alçado Sul           p. 15
08  Alçado Poente          p. 15

09  Corte AA'             p. 15
10  Corte BB'               p. 15
11  Corte CC'                p. 15
12  Corte DD'              p. 15
13  Corte EE'             p. 15

Legenda
Espaços do piso 0

01A Átrio

01B Antecâmara ala nascente

01C Antecâmara ala poente

02 Antecâmara sul

03A Antecâmara da I.S. feminina

03B I.S. feminina

04 Sala José Saramago

05 Sala de leitura comunidade

74.88

13.86

13.72

7.98

3.44

4.65

145.82

27.41

06 Sala de leitura informal

07 Sala de atendimento

08A Balcão 01

08B Quadro elétrico/posto seg.

09 Sala infantil 01

10 Sala infantil 02

11 Sala de apoio

52.02

67.91

6.29

0.45

28.66

49.49

27.92

12 Sala temática 01

13 Sala temática 02

14 Sala temática 03

15A Esc. 02 - escada de serviço

15B Arrumos

16A Antecâmara da I.S. mob. red.

16B I.S. mob. reduzida

53.77

80.88

82.18

5.70

1.03

3.05

3.12

17A Antecâmara da I.S. masculina

17B I.S. masculina

18 Esc. 01 - escada principal

3.38

5.42

53.17

Área [m²]

19A Átrio/periódicos

19B Antecâmara ala nascente

19C Antecâmara ala poente

20 Sala Lisboa

21 Sala circular

22 Sala retangular

23 Sala octogonal

24 Centro tecnológico

77.99

13.56

13.31

30.04

53.70

89.91

89.78

67.60

25 Sala polivalente

26 Sala de atendimento

27 Balcão 02

28 Quadro elétrico

29A Antecâmara das I.S.

29B I.S. feminina

29C I.S. masculina

87.12

93.76

6.10

0.45

7.20

1.88

1.61

29D I.S. mob. reduzida

30 Sala de formação

31 Corredor de acesso

32 Esc. 02 - escada de serviço

2.85

52.54

6.77

7.88

Espaços do piso 1 Área [m²]

33 Sala de serviços internos

34 Espaço de acesso à copa

35 Copa

36 Arrumos

37 Espaços de distribuição

38A I.S. feminina (serviço interno)

38B I.S. masculina (serviço interno)

39 Bastidores

66.96

3.82

27.69

12.34

16.25

1.83

1.89

12.16

40 Sala das botijas

41 Gabinete do Diretor

42 Sala de reuniões

43 Circulação

44 Depósitos

45 Balcão 03/manutenção doc.

46 Antecâmara elevador

5.13

28.66

22.83

7.78

181.23

6.10

4.83

47 Quadro elétrico 0.45

Espaços do piso 2 Área [m²]

48 Esc. 03 - acesso ao sótão

49 Área de reserva

50 Sala de tratamento técnico

5.00

109.39

5.51

Espaços do sótão Área [m²]

Área piso 0
Área piso 1

Área piso 2

1055.49

970.73

583.37

Área sótão 121.28

Área total 2730.87

Bruta [m²]Útil [m²]

816.20

704.05

399.95

119.90

2040.10

Área terraço 85.63 -

Os espaços identificados nesta legenda correspondem aos que foram definidos
no projeto de execução e poderão ter sido alterados posteriormente.
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Anexo 9. Desenhos do projeto de Requalificação e
Conservação do Edifício do Palácio Galveias
(set. 2013) - cont.

Os desenhos do anexo 9 são da autoria do atelier João Lúcio Lopes
Arquitectos e correspondem ao projeto de execução da proposta de
requalificação e conservação do edifício do Palácio Galveias, realizado
em setembro de 2013.
Procedeu-se à simplificação da linguagem utilizada nos desenhos de
forma a poderem ser aqui representados na escala indicada.
Os desenhos originais foram realizados no âmbito do concurso de
reabilitação, beneficiação e reoganização do Palácio Galveias, desenvol-
vido pela CML.

Desenhos do Projeto de Execução 2013

00  Planta do Piso 0          p. 14
01  Planta do Piso 1          p. 14
02  Planta do Piso 2          p. 14
03  Planta do Sótão          p. 14
04  Planta de Cobertura          p. 14

05  Alçado Norte          p. 15
06  Alçado Nascente          p. 15
07  Alçado Sul           p. 15
08  Alçado Poente          p. 15

09  Corte AA'             p. 15
10  Corte BB'               p. 15
11  Corte CC'                p. 15
12  Corte DD'              p. 15
13  Corte EE'             p. 15

B B'
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C D E

C' D' E'
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Projeto de Execução | set. 2013

Planta do Piso 1 (79.90m)01 Escala 1:200
Planta do Piso 2 (83.90m)02 Escala 1:200

Planta de Coberturas04 Escala 1:200
Planta do Sótão (86.88m)03 Escala 1:200

João Lúcio Lopes Arquitectos, Lda.

DSPC | Direção Municipal de Cultura

AMARELOS E VERMEHOS
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Projeto de Execução | set. 2013

João Lúcio Lopes Arquitectos, Lda.

DSPC | Direção Municipal de Cultura
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DSPC | Direção Municipal de Cultura

AMARELOS E VERMEHOS

Levantamento Arq. | 2013

Projeto de Execução | set. 2013

João Lúcio Lopes Arquitectos, Lda.
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Anexo 10. Desenhos de amarelos e vermelhos do
projeto de requalificação

Os desenhos do anexo 10 foram realizados pela autora do trabalho
através da sobreposição da informação apresentada nos anexos 8 e 9.
Procedeu-se à simplificação da linguagem utilizada nos desenhos de
forma a poderem ser aqui representados na escala indicada.

Desenhos de amarelos e vermelhos

00  Planta do Piso 0          p. 16
01  Planta do Piso 1          p. 16
02  Planta do Piso 2          p. 16
03  Planta do Sótão          p. 16
04  Planta de Cobertura          p. 16

05  Alçado Norte          p. 17
06  Alçado Nascente          p. 17
07  Alçado Sul           p. 17
08  Alçado Poente          p. 17

09  Corte AA'          p. 17
10  Corte BB'          p. 17
11  Corte CC'                p. 17
12  Corte DD'          p. 17
13  Corte EE'          p. 17

Elementos demolidos

Elementos construídos

Elementos a manter

B B'

D

A A'

C E

C' D' E'
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Anexo 10. Desenhos de amarelos e vermelhos do
projeto de requalificação - cont.

Os desenhos do anexo 10 foram realizados pela autora do trabalho
através da sobreposição da informação apresentada nos anexos 8 e 9.
Procedeu-se à simplificação da linguagem utilizada nos desenhos de
forma a poderem ser aqui representados na escala indicada.

Desenhos de amarelos e vermelhos

00  Planta do Piso 0          p. 16
01  Planta do Piso 1          p. 16
02  Planta do Piso 2          p. 16
03  Planta do Sótão          p. 16
04  Planta de Cobertura          p. 16

05  Alçado Norte          p. 17
06  Alçado Nascente          p. 17
07  Alçado Sul           p. 17
08  Alçado Poente          p. 17

09  Corte AA'          p. 17
10  Corte BB'          p. 17
11  Corte CC'                p. 17
12  Corte DD'          p. 17
13  Corte EE'          p. 17

Elementos demolidos

Elementos construídos

Elementos a manter

B B'

D

A A'

C E

C' D' E'
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Anexo 11. Fotografias do Palácio após obra de requalificação

Figura 4 - Jardim, Palácio Galveias.Figura 3 - Terraço, Palácio Galveias. Figura 5 - Moldura em reboco no 
terraço, Palácio Galveias.

Figura 6 - Átrio, Palácio Galveias. Figura 7 - Pormenor da escadaria 
principal, Palácio Galveias.

Figura 8 - Azulejos setecentistas 
da sala sul da ala poente, piso 0 
do Palácio Galveias.

Figura 9 - Sala de leitura informal, 
Palácio Galveias.

Figura 10 - Sala infantil 02, Palácio 
Galveias.

Figura 11 - Sala de apoio/leitura 
(2019), Palácio GalveiaS.

Figura 12 - Leitura informal na "sala 
vaga", Palácio Galveias.

Figura 13 - Pormenor da pintura de-
corativa no teto da "sala vaga", Palá-
cio Galveias.

Figura 14 - Pormenor de um arco 
e sanca do salão nobre, Palácio 
Galveias.
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Figura 27 - Depósito de livros, Palá-
cio Galveias.

Figura 28 - Balcão 03/manutenção 
doc., Palácio Galveias.

Figura 29 - Oficina, edifício anexo 
do Palácio Galveias.

Figura 24 - Espaço de formação, 
Palácio Galveias.

Figura 25 - Copa, Palácio Galveias. Figura 26 – Sala de serviços 
internos, Palácio Galveias.

Figura 21 - Centro tecnológico/leitura 
informal (2019), Palácio Galveias.

Figura 22 - Vão com e sem moldura, 
Palácio Galveias.

Figura 23 - I.S. do piso 1, Palácio 
Galveias.

Figura 18 - Pormenor  do recorte das 
instalações técnicas no salão nobre, 
Palácio Galveias.

Figura 19 - Sala Lisboa/reuniões e 
leitura (2019), Palácio Galveias.

Figura 20 - Vidros de uma janela 
(antigos à esq., novos à dta.), 
Palácio Galveias.

Figura 15 - Salão nobre, Palácio Gal-
veias.

Figura 16 - Salão nobre, Palácio Gal-
veias.

Figura 17 - Suporte de extintor no 
salão nobre, Palácio Galveias.



Anexo 12. Distribuição do programa das diferentes 
propostas

Arquiespaço

Atelier 15

CCA + Isabel Aires & José Cid, Aquitectos

CCG - Cândido Chuva Gomes, Arquitectos

Escala 1:800
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Piso -1
Depósito
Áreas técnicas/arrumos/apoios
Instalações sanitárias (feminina/masculina/mob. reduzida)

Piso 0
Secção de adultos
Sala de periódicos
Secção infantil
Espaço de receção
Circulação vertical (escadas/elevador/monta-cargas)

Piso 1
Espaço comunidade, cultura e lazer
(espaço polivalente e de leitura)

Piso 2
Espaço multimédia
Espaço administrativo/serviços internos

Cafetaria/apoio

Sótão

Piso 0
Secção de adultos: info., documentação,
monografias, serviço braille
Secção infantil
Espaço de acolhimento/atendimento/
exposições (piso 1) 
Circulação vertical (escadas/elevador/monta-cargas)
Sala Lisboa

Sala de periódicos
Espaço multimédia
Bar/despensa
Espaço polivalente/leitura informal

Sala de trabalho em grupo

Piso 1
Depósito
Espaço administrativo/serviços internos/copa
Áreas técnicas/arrumos/apoios
Instalações sanitárias (feminina/masculina/
mob. reduzida)

Piso 2 Sótão

Sala de periódicos
Secção infantil
Sala polivalente
Espaço de acolhimento/atendimento

Piso 0
Secção de adultos: consulta, empréstimo,
referência e multimédia
Espaço de audiovisuais/auto-formação

Circulação vertical (escadas/elevador/monta-cargas)

Piso 1 Piso 2
Depósito
Espaço administrativo/serviços internos/
sala do pessoal/copa
Áreas técnicas/arrumos/apoios
Instalações sanitárias (feminina/masculina/
mob. reduzida)

Sótão

Piso 0
Espaço biblioteca
Espaço de acolhimento
Circulação vertical (escadas/elevador/monta-cargas)

Espaço biblioteca (polivalente)

Piso 1
Depósito
Espaço administrativo/serviços internos/copa
Áreas técnicas/arrumos/apoios
Instalações sanitárias (feminina/masculina/
mob. reduzida)

Piso 2 Sótão


