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Resumo 

A presente dissertação insere-se numa linha de investigação sobre a habitação plurifamiliar joanina em 

Lisboa dirigida pelo Professor João Vieira Caldas. Pretende-se estudar os prédios de rendimento destinados a 

uma classe abastada e que, com algumas exceções posteriores, começaram a ser construídos na primeira metade 

do século XVIII. Distinguem-se dos prédios correntes, sobre os quais já foram realizados vários estudos no âmbito 

desta mesma linha de investigação, pela erudição no desenho das fachadas e pela maior complexidade das 

plantas. 

Dada a escassez de estudos sobre este tipo de edifícios e a inexistência dos seus projetos originais, as 

principais fontes para este trabalho foram os projetos de alteração disponíveis no Arquivo Municipal de Lisboa, 

visitas aos locais e a pouca bibliografia existente sobre a arquitetura civil joanina. Será feita uma tentativa de 

reconstituição da distribuição original dos espaços, para melhor compreender de que modo eram vividos e 

utilizados. 

 

Palavras-chave: Habitação não corrente, Prédios de rendimento, Barroco, Lisboa Setecentista 
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Abstract 

 

This dissertation is part of an ongoing investigation about multifamily joanine housing led by Professor 

João Vieira Caldas. It intends to study income buildings destined for upper class people that were mainly built 

during the first half of the 18th century. They’re different from common buildings, which have been studied within 

this investigation, because of their complexity in façades and plans. 

Given the lack of studies directed at this type of building and the inexistence of the original drawings, the 

main sources used were projects found in Lisbon’s Municipal Archive, site visits and the short bibliography related 

to joanine architecture. There’ll be an attempt at drawing a version of the original project, to ensure a better 

understanding of how these houses were lived and used. 

 

Keywords: Uncommon housing, Income buildings, Baroque, 18th century Lisbon 
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1. Introdução 

 

1.1 Tema e Objectivos 

A presente dissertação centra-se no estudo da habitação plurifamiliar barroca, portanto de exceção, em 

Lisboa. Está inserida numa linha de investigação sobre este tipo de edifícios dirigida pelo professor João Vieira 

Caldas. Serão utilizados como casos de estudo prédios de rendimento, construídos de raiz para alojar vários 

agregados familiares pertencentes a estratos económicos elevados e que apresentem características barrocas. 

São prédios construídos essencialmente durante o reinado de D. João V (1707-1750) e que sobreviveram ao 

grande sismo de 1755, embora possam ser posteriores a este ano se possuirem traços em comum com os 

anteriores, nomeadamente fachadas ornamentadas, de desenho único, uma área de construção superior à de 

outros prédios de rendimento seus contemporâneos e acabamentos de alta qualidade. Diferem dos prédios de 

habitação corrente em vários aspectos, que serão evidenciados e escrutinados. A principal diferença reside no 

facto de não seguirem um padrão reconhecível, diferindo bastante entre si, tanto na organização em planta como 

no desenho das fachadas. Foram seleccionados como casos de estudo prédios implantados em ruas antigas 

dispersas por Lisboa. 

O principal objectivo consiste na construção de uma possível reconstituição do desenho “original” dos 

prédios escolhidos, dado que estes não existem. Isto torna-se possível utilizando como guia os desenhos 

disponíveis no AML, que correspondem a obras de alteração ou levantamentos, e através de visitas aos 

apartamentos, com o intuito de procurar pistas que apontem para possíveis alterações efectuadas ao longo dos 

anos, como paredes acrescentadas e vãos entaipados. Procura-se perceber como seriam utilizados os espaços e 

quais seriam as suas formas e volumetrias. Um remendo no soalho pode representar a pegada de uma parede 

que ali existia, e a moldura em pedra de uma porta pode apontar para um saguão entretanto preenchido. O trabalho 

feito corresponde a um esforço de identificar estas pistas, interpretá-las e redesenhar os desenhos recolhidos.  

 

 

1.2 Metodologia 

Os prédios considerados serão estudados, documentados e caracterizados no que toca à sua inserção 

urbana, morfologia, funcionalidade e organização espacial, e este processo será acompanhado e complementado 

por uma recolha bibliográfica que auxilie a compreensão de cada caso no seu contexto histórico e social. 

Numa primeira fase foi feito um trabalho de escolha de possíveis opções a considerar, através de visitas 

a ruas dos bairros pré-pombalinos, como a Rua de São Bento e a Calçada de Santana. Fez-se uma procura de 

prédios de rendimento caracteristicamente barrocos e de cariz nobre, de três ou quatro pisos, que apresentam, na 

maioria dos casos, fachadas com grande qualidade de composição, cantarias ornamentadas e outros elementos 
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elaborados, e dimensões superiores aos edifícios de habitação corrente seus contemporâneos, seja de lote 

estreito e comprido, seja de lote quadrangular. Não foi delimitada uma área específica ou rua, pelo que os prédios 

escolhidos estão distribuídos por diferentes zonas de Lisboa. 

Procedeu-se a uma recolha de informação para cada exemplar, com base em levantamentos fotográficos 

e consulta de cada processo de obra e fotografias existentes no Arquivo Municipal de Lisboa. Os processos de 

obra garantiram o acesso a plantas e cortes referentes a obras de alteração e autos de vistoria, embora uma parte 

significativa não inclua desenhos completos, o que implica que alguns dos estudos e trabalhos de reconstrução 

sejam obrigatoriamente parciais. Os documentos mais antigos que se encontram em cada processo datam do final 

do século XIX, pelo que os desenhos mais antigos foram feitos mais de um século depois da obra ter sido 

construída. Muitas obras de alteração feitas nesses anos, assim como o projecto inicial, não se encontram 

documentadas, e o trabalho de perceber como teria sido e o que foi feito é hipotético e especulativo, tendo como 

auxílio outros projectos e trabalhos de investigação feitos sobre estes e outros prédios, geralmente de habitação 

corrente, não nobre. 

Com as obras de alteração disponíveis, e identificando que alterações foram feitas com a leitura de 

memórias descritivas e a visualização dos elementos desenhados a vermelho (a construir) ou amarelo (a demolir), 

torna-se possível perceber que elementos foram acrescentados ou retirados, e quando, contribuindo assim para 

uma melhor compreensão da evolução da funcionalidade e utilização dos espaços, bem como padrões de 

alteração, embora apenas durante os séculos XX e XXI. Os autos de vistoria, de um modo geral, fornecem também 

informação fulcral, uma vez que fazem um ponto de situação do estado do edifício, mencionando sempre as 

utilizações de cada divisão. 

Sempre que possível, foram feitas visitas aos fogos para tentar encontrar pistas que indicassem uma 

possível alteração não documentada. Nem todas as visitas foram particularmente produtivas, por muitos dos 

prédios se encontrarem totalmente renovados, com apenas alguns rastos de elementos originais, desta vez 

utilizados como apontamentos estéticos. Dois dos prédios escolhidos estão fechados e desabitados, 

impossibilitando assim qualquer possibilidade de visitar o interior. Noutros casos, os habitantes dos fogos não 

permitiram o acesso ao interior, o que também dificultou a análise do estado actual. Ainda assim, parte dos 

processos de obra do Arquivo Municipal de Lisboa incluem fotografias relativamente recentes do interior de alguns 

fogos, tornando a investigação possível, mesmo que seja parcial. O intuito das visitas foi a procura de paredes 

acrescentadas ou retiradas, vãos abertos ou fechados, a composição dos acessos, a verificação da existência de 

elementos decorativos originais, como azulejos. 

Com os elementos recolhidos, foi possível redesenhar as plantas e os cortes disponíveis, retirando os 

elementos acrescentados e as ampliações verificadas nos desenhos das obras de alteração, chegando 

eventualmente a um hipotético desenho “original”, total ou parcial, dos fogos estudados. A consulta bibliográfica 

permitiu complementar e completar os desenhos, ao providenciar informação que permitisse uma melhor 

compreensão da utilização dos espaços no período joanino, embora essa informação esteja quase exclusivamente 
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ligada a habitação corrente. Os casos nobres desta época ainda não foram sujeitos a um estudo amplo e 

direccionado, pelo que a bibliografia específica é escassa.  

 

2. Enquadramento Histórico (Estado da Arte) 

 O período do reinado de D. João V, 1706-1750, foi durante muito tempo ostracizado no que toca à sua 

contribuição para a evolução de tipologias arquitectónicas de habitação plurifamiliar em Lisboa. O sismo de 1755 

fez com que grande parte do edificado fosse destruído, impossibilitando assim que fosse estudado profundamente. 

Foi um período de alguma experimentação neste sentido e ainda não existe um estudo global que aborde os 

prédios de rendimento, embora existam alguns parciais, mais direccionados à habitação corrente. Nos casos da 

habitação plurifamiliar joanina nobre em Lisboa, não é geralmente possível identificar tendências ou padrões de 

desenho e utilização dos espaços, ao contrário dos casos de habitação corrente, pelo que não é esse o principal 

objectivo da dissertação. São fogos de maiores dimensões e com um desenho mais complexo, que varia bastante. 

 Portugal ainda estava a sofrer algumas das consequências trazidas pelo domínio espanhol, relacionadas 

com um atraso cultural que resultou numa dificuldade em distinguir as diferentes manifestações do barroco 

português.1 O ressurgimento do avanço cultural e artístico veio durante o reinado de D. João V, atrasado, entre 

outros, pela participação de Portugal na guerra da sucessão espanhola, entre 1707 e 1713, que danificou as 

situação económica do país.2 

Lisboa encontrava-se em crescimento nesta época, embora a construção privada tenha decrescido 

ligeiramente quando comparada com o século anterior3. As duas últimas décadas, e essencialmente a de 40, deste 

reinado, foram aquelas em que se construiu mais em Portugal, principalmente em Lisboa.4 

 Como dito anteriormente, ainda não existe um estudo focado sobre a habitação plurifamiliar pertencente 

a famílias de estratos elevados, embora a habitação corrente esteja mais bem explorada, até porque existem mais 

exemplos que sobreviveram ao sismo. Assim, a bibliografia consultada debruça-se essencialmente sobre prédios 

não nobres. 

O artigo “O prédio de rendimento joanino”, de João Vieira Caldas, Ana Rosado e Maria Pinto Rocha, 

publicado em 2014 na revista Cadernos do Arquivo Municipal, aborda a habitação plurifamiliar em regime de 

aluguer na Lisboa joanina, e são mencionados principalmente casos de estudo de prédios correntes, embora seja 

também apresentado um dos casos de estudo que foram selecionados para a presente dissertação, na Calçada 

                                                           
1 Francisco José Gentil Berger, Lisboa e os Arquitectos de D. João V: Manuel da Costa Negreiros no Estudo Sistemático do 
Barroco Joanino na Região de Lisboa, 1994, p. 16. 
2 Francisco José Gentil berger, op. cit., 1994, p. 16. 
3 Leonor Ferrão, ‘Lisboa Barroca – Da restauração ao Terramoto de 1755’, O Livro de Lisboa, 1994. 
4 Francisco José Gentil Berger, op. cit., 1994, p. 16. 
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de Santana, entre os nºs 136 e 150. Os edifícios são analisados num contexto histórico e geográfico e são feitas 

considerações relacionadas com os seus desenhos originais. 

O artigo “Prédios de Rendimento entre o Joanino e o Tardopombalino”, Património Arquitectónico, da 

autoria Maria Helena Barreiros, publicado em 2010 pela Santa Casa da Misericórdia, aborda a evolução da 

habitação plurifamiliar no joanino e pombalino quanto à distribuição funcional e construção. 

As dissertações de Mestrado de Ana  Costa Rosado e Maria Rocha Pinto, respectivamente A habitação 

característica do Antigo Regime na encosta de Santana: Tipologias e Modos de Habitar (2013) e A habitação 

corrente de época pré-industrial em Lisboa: o caso do Bairro da Bica (2013), estudam a habitação plurifamiliar 

corrente no Antigo Regime, focando-se em tipos habitacionais e caracterização funcional e formal. 

O Livro de Lisboa, publicado em 1994, resultado de uma colaboração de vários autores coordenada por 

Irisalva Moita, apresenta uma evolução de Lisboa ao nível urbanístico e de edificado.  

Nuno Teotónio Pereira construiu, na sua publicação com o título “Evolução das formas de Habitação 

Plurifamiliar na Cidade de Lisboa”, com fotografias de Irene Buarque, um catálogo que acompanha a evolução 

tipológica dos prédios de habitação plurifamiliar em Lisboa, começando na idade média e passando pelo período 

a ser estudado. Aborda as principais diferenças entre os diferentes tipos, em relação à forma, volumetria, fachada 

e funcionalidade, entre outros. Os prédios mais antigos que aborda são as casas com andares de ressalto, que 

eram comuns até ao século XVII e consistiam em pequenos prédios com ressaltos nas paredes exteriores, em 

consola, para assim aumentar a área do interior nos pisos onde se situavam e combater a estreiteza das ruas. 

Possuem pequenos vãos e são construções baseadas em madeira, com paredes exteriores de alvenaria de pedra. 

Ainda podem ser encontrados alguns exemplares deste tipo de construção em algumas zonas da Lisboa Antiga, 

como a Mouraria.5 

 

Fig 1 - Rua do Benformoso, 101-103 (Fonte:Irene Buarque, Nuno Teotónio Pereira, Prédios e vilas de Lisboa, 1995) 

                                                           
5 Nuno Teotónio Pereira, Evolução das Formas de habitação Plurifamiliar na Cidade de Lisboa, 2017. 



5 
 

 

Outro tipo de habitação plurifamiliar anterior ao terramoto são os prédios de duas águas com fachada em 

bico, geralmente de habitação corrente, estreitos, com 4, 5 ou 6 pisos e espaço de sótão6.  

 

Figura 2 - Rua dos Remédios, 1-3 (Fonte: Irene Buarque, Nuno Teotónio Pereira, Prédios e vilas de Lisboa, 1995) 

Ainda outro tipo relativamente comum era o prédio pequeno de alvenaria, em tudo semelhante ao 

mencionado anteriormente, tirando o beirado, desta vez virado para a rua, e os prédios baixos e longos, que podem 

ser encontrados em zonas mais periféricas.7 Esta colecção reconhece ainda alguns casos eruditos desta época, 

destinados à média burguesia, nomeadamente a “Casa das Varandas”, que será um dos prédios estudados neste 

trabalho. Os restantes prédios catalogados já pertencem a épocas posteriores ao terramoto de 1755. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Nuno Teotónio Pereira, op. cit., 2017. 
7 Nuno Teotónio Pereira, op. cit., 2017. 
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3. Habitação Plurifamiliar no Barroco – Casos de Estudo 

 

Figura 3 - Localização dos casos de estudo (fonte: googlemaps) 

 

1- Rua do Guarda-Mor, nºs 14 a 26 

2- Rua de São bento, nºs 287 a 289 

3- Rua de São Bento, nºs 418 a 430 

4- Rua de São Bento, 354 a 360 

5- Rua Nova da Piedade, nºs 65 a 71 

6- Rua Nova da Piedade, nºs 53 a 63 

7- Rua de Caetano Palha, nº 22; Rua dos Poiais de São Bento, nºs 75 a 75B 

8- Rua da Cruz dos Poiais, nºs 17 a 23 

9- Calçada de Santana, nºs 136 a 150 

10- Calçada de Santana, nºs 24 a 26 

11- Calçada de Arroios, nºs 2 a 8; Rua de Arroios, nºs 263 a 273; Rua Carlos José Barreiros, nºs 1 a 1B 

12- Rua dos Bacalhoeiros, nºs 6 a 8; Rua Afonso Albuquerque, nºs 5 a 7 

13- Rua do Paraíso, nºs 64 a 66 

 

1 

2 

3 
4 
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7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 



7 
 

 

Como é possível observar no mapa representado acima, os prédios seleccionados não estão localizados 

numa única zona, mas sim em diferentes pontos de Lisboa. Estes edifícios aparentam ser, na sua maioria, 

anteriores ao terramoto, embora alguns sejam posteriores, como será discutido mais à frente. Muitos deles são, 

assim, prédios que sobreviveram ao terramoto de 1755. Sete dos 13 casos a estudar estão implantados na Rua 

de São Bento ou perto desta. 

 

Figura 4 - Zonas mais afectadas pelo terramoto (Fonte: José Augusto França, A Reconstrução de Lisboa e a Arquitectura Pombalina, 
1989) 
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3.1. Rua do Guarda-Mor, nºs 14 a 26; obra nº 9073 

 

 

Figura 5 - Rua do Guarda-Mor, 14-16 (Fonte: googlemaps) 

 

              

Figura 6 – Fachada principal (Fonte: autor) 

Figura 7 - Fachada principal (Fonte: autor)     

Este primeiro exemplar, implantado na Rua do Guarda-Mor, na freguesia da Estrela, antiga freguesia de 

Santos, apresenta grandes dimensões, e é mais um caso cuja nobreza é evidente na fachada, bastante regular e 

com sete vãos por piso. Tem rés-do-chão, sobreloja, mais três pisos e águas furtadas. É um prédio bastante alto, 

quando comparado com a largura da rua onde está implantado. A regularidade da fachada tem como excepção 

os vãos do meio, particularmente o de entrada, que atravessa a altura do rés-do-chão e da sobreloja, e o do 

primeiro andar, de desenho mais erudito que os restantes, indicando assim a presença de um piso nobre, como 

seria comum durante o período joanino. Estes são os únicos vãos que não possuem um contorno rectangular, 

sem contar com os vãos da sobreloja, que têm também um desenho marcadamente barroco, embora sejam 

pequenos, em que sobressai a verga curva. O vão central do primeiro andar tem uma varanda com um desenho 

semelhante ao das da “Casa das Varandas”, que será abordada mais à frente, e é o único que está assente em 

cornijas. Estas cornijas acompanham o desenho da moldura que envolve a porta de entrada e um pequeno vão 

por cima desta, com uma grelha de ferro de desenho complexo. Este conjunto da porta, do vão que a encima e da 

varanda do primeiro andar tem algumas semelhanças com o que acontece no prédio sito na Rua do Paraíso, nºs 

64 a 66, que também será analisado mais à frente.  

No prédio implantado na Rua do Guarda-Mor, é bastante claro qual é a porta principal, mas existem outras 

quatro portas, duas de cada lado da principal, que dão entrada a fogos mais pequenos, que originalmente decerto 

albergariam famílias mais pobres. Não foi possível ter acesso à planta do rés-do-chão, mas a reconstituição de 



9 
 

uma planta do terceiro andar permite ter uma ideia de como estariam divididos os fogos. Um documento do 

condomínio, de 2015, disponível no Arquivo Municipal de Lisboa, aponta para a presença de um sistema de 

esquerdo e direito em todos os pisos, embora seja pouco provável que sempre tenha sido este o caso nos pisos 

superiores, especialmente no primeiro andar que, por ser mais nobre, seria provavelmente ocupado por um único 

fogo. Nos fogos do piso térreo, é muito provável que se tratem de pequenos duplexes a ocupar também o nível da 

sobreloja, embora isto não seja certo, uma vez que não foi possível entrar. No desenho abaixo está representada 

uma planta do terceiro andar, desenhada com base em dois projectos diferentes: um, de 1988, em que está 

desenhado apenas o fogo direito8, e outro, de 1984, em que apenas está representado o fogo esquerdo9. É 

possível perceber que se trata de um interior extremamente complexo, com sistema de esquerdo e direito. 

 

Figura 8 - Planta do terceiro andar dos anos 90 | Escala 1:200 (Fonte: autor) 

                                                           
8 Projecto de alteração do processo de obra nº 9073. 
9 Idem. 
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O acesso aos pisos superiores é feito através de um grande vestíbulo rectangular que está ligado a uma 

grande caixa de escadas de lanços opostos, estanto o primeiro lanço implantado no alinhamento da porta principal. 

No desenho abaixo está representada uma possível reconstituição deste andar feita com base nos dois desenhos 

anteriormente mencionados e uma planta incompleta do segundo andar, de 190510. Esta última planta, disponível 

em anexo, apresenta um edifício com um desenho mais regular do que ele é na realidade, com a fachada posterior 

paralela à principal. Esta falta de rigor era comum em desenhos documentais desta altura e, uma vez que só a 

parte junto à fachada principal foi completamente desenhada, é esta a razão para a parte de trás não corresponder 

à realidade. Esta planta não aponta, assim, para uma forma original diferente da que existe hoje, mas sim para 

um desenho incorrecto. 

A reconstituição foi portanto feita com base em diferentes fontes. Foram eliminados os corredores e as 

paredes das casas de banho existentes nas plantas mais recentes, e foram tomadas algumas decisões 

especulativas na tentativa de tentar descodificar a irregularidade da divisão dos espaços, em contraste, mais uma 

vez, com a regularidade da fachada. Apesar de aqui estar representado um único fogo que ocupa todo o piso (ao 

contrário do que acontece actualmente, não é claro que assim fosse na origem. A planta do segundo andar de 

1905 aponta para um só fogo, o que é possível confirmar através da observação da enfiada de portas junto à 

fachada principal. Isto pode ser indicativo de um fogo apenas por piso nos restantes andares, à excepção do rés-

do-chão e a sobre-loja. 

                                                           
10 Idem. 
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Figura 9 - Tentativa de reconstituição da planta do 2º andar | Escala 1:200 (Fonte: autor) 

 

3.2. Rua de São Bento, 287-289; obra nº 5561  

      

Figura 10 - Modelo 3D; Rua de São Bento, 287-289 (Fonte: googlemaps) 

Figura 11 - Rua de São Bento, 287-289 (Fonte: googlemaps) 

Figura 12 - Fachada principal; Rua de São Bento, 287-289 (Fonte: autor) 

    

Este exemplar, localizado na Rua de São Bento, com 3 pisos e águas furtadas, apresenta comércio no piso 

térreo e um fogo por piso nos restantes andares. A fachada tem quatro vãos por piso, dois para cada uma das 
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grandes salas dos fogos. No rés-do-chão existem também quatro vãos: duas portas de grandes dimensões, nos 

extremos, sendo a da direita a porta principal, de acesso aos pisos de habitação, e a da esquerda de acesso a um 

estabelecimento comercial. Os outros dois são uma montra da loja da esquerda e uma porta de acesso à loja do 

meio. O ritmo da fachada é sempre o mesmo no primeiro e segundo andares, com janelas de sacada e varandas 

de base rectangular. É uma fachada relativamente simples quando comparada com outros prédios de rendimento 

joaninos eruditos, sem elementos decorativos, com molduras em cantaria, cunhal e pilastra em cantaria. 

 Não foi possível ter acesso a uma planta completa do piso térreo, mas a junção de uma planta de 1937 

da loja da esquerda, correspondente ao nº 28711, com uma planta de 1957 da loja do meio, nº 287B12, permite 

perceber como se organizava a parte comercial, que aparenta ser idêntica ao que se passa hoje. Ocupa apenas 

parte da área que é ocupada pelos andares superiores, uma vez que este prédio está implantado numa encosta 

de declive acentuado.. Estão aqui duas lojas, sendo a do nº 287 aproximadamente duas vezes mais larga que a 

do nº 287B. Têm o mesmo comprimento. A loja maior tem um arco abatido, estrutural, que está construído no 

alinhamento da parede divisória entre as salas e os quartos nos andares superiores.  Esta disposição aparenta 

ser de origem. 

                   

Figura 13 - Planta da loja da esquerda, 1938 (Fonte: Processo de obra nº 5561) 

Figura 14 - Planta da loja central, 1957 (Fonte: Processo de obra nº 5561) 

Figura 15 - Tentativa de reconstituição do piso térreo | Escala 1:200 (Fonte: autor)                  

O acesso a estes andares é feito pelo nº 289, através de um átrio que dá acesso a uma caixa de escadas 

de lanços opostos, iluminada por um pequeno saguão à sua frente. Este ságuão não parece ser original, como 

será discutido mais à frente.  

Uma planta do segundo andar de 195813, a única encontrada, mostra um corpo principal com um apêndice 

a tardoz, do lado esquerdo, que corresponde actualmente corresponde à cozinha. Esta cozinha é naturalmente 

                                                           
11 Projecto de alteração do processo de obra nº 5561. 
12 Idem. 
13 Idem.  
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acrescentada, possivelmente no século XIX, e construída num socalco,  pelo foi removida do desenho da tentativa 

de reconstituição. Um só fogo preenche a totalidade da planta, e este fogo tem duas entradas: uma com acesso a 

uma das duas grandes salas viradas para a Rua de São Bento e outra com acesso a um corredor que assegura a 

distribuição para a parte de trás do apartamento. Uma vez que a cozinha actual foi acrescentada, este corredor 

provavelmente não existia, pelo que estaria aqui um quarto com a largura do quarto actual mais o corredor. As 

duas salas são simétricas e ligadas através de uma porta a meio da parede que as separa. A da esquerda, para 

além dos dois vãos da fachada principal, é ainda iluminada por uma janela de guilhotina na fachada lateral. A zona 

privada do fogo começa por trás destas salas, onde existem dois quartos. Por trás destes quartos existe uma 

parede mestra que atravessa a planta do fogo transversalmente até à caixa de escadas e que é actualmente 

interrompida por uma só porta e uma janela. A reentrância que se pode ver nesta parede provavelmente 

corresponderia, na origem, a uma porta para um alpendre, uma vez que é em cantaria. Este alpendre corresponde 

à área por trás da parede mestra e junto à cozinha que se pensa ser de origem, pelo que esta foi removida para 

reconstituir este andar. Teria, ainda acesso pelo espaço que hoje corresponde ao quarto junto à actual cozinha. 

Este quarto seria, muito provavelmente, a cozinha original. 

Existe, neste andar, um jardim transversal elevado, a sul, que está construído no alinhamento da cozinha 

acrescentada, como o desenho da hipotética reconstituição o mostra e como se pode observar na fotografia acima. 

A actual cozinha possuía, nos anos 80, uma grande mesa de pedra que certamente seria uma mesa de exterior. 

Isto pode significar que a cozinha foi construída à volta desta mesa, que antes fazia parte do jardim, agora 

interrompido.  
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Figura 16 - Planta do segundo andar, 1958 (Fonte: Processo de obra nº 5561) 

   

 O primeiro andar possui uma configuração completamente diferente deste, por ter sido alvo de obras. O 

espaço de sótão, que corresponde ao primeiro andar, é também bastante diferente. É possível que cada andar 

tivesse um espaço no sótão para criados. 

 

3.3. Rua de São Bento, 418-430; obra nº 6531 

                   

Figura 18 - Fachada principal (Fonte: autor) 

Figura 19 - Rua de São Bento, 418-430 (Fonte: googlemaps) 

     

Figura 17- Tentativa de reconstituição do segundo andar | Escala 1:200 (Fonte: autor) 
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Este exemplar encontra-se na esquina da Rua de São Bento com a Rua da Imprensa Nacional, na 

freguesia da Misericórdia. É um prédio com comércio no piso térreo e habitação nos restantes três pisos e águas 

furtadas. O primeiro andar tem, de momento, apenas um fogo, que ocupa toda a área construída, e o segundo e 

terceiro andares têm dois fogos. O ritmo das aberturas da fachada mostra uma organização simétrica, com os 

vãos de desenho mais elaborado e de maiores dimensões localizados no centro da fachada, que contém sete 

vãos por piso. No primeiro e segundo andares é possível ver, em cada extremo da fachada, a moldura de uma 

janela de peito que já não existe, de dimensões mais pequenas que os que os ladeiam. É possível que esta janela 

nunca tenha existido e que isto se trate apenas de uma moldura decorativa, o que faria mais sentido, pois não 

perturbaria o ritmo da fachada. O prédio possui uma só caixa de escadas que dá acesso a todos os fogos e se 

localiza a tardoz, junto a um saguão localizado a meio da zona posterior do edifício. É acessível a partir de uma 

porta principal por um corredor longo e estreito, com sensivelmente 1.20m de largura, que separa, no piso térreo, 

dois dos três estabelecimentos comerciais. É possível que toda a secção central tenha tido outra configuração. A 

área da loja do meio mais o corredor poderia corresponder a um vestíbulo. Esta hipótese não foi desenhada na 

tentativa de reconstituição. Estes três estabelecimentos têm todos características morfológicas semelhantes: são 

constituídos por apenas um espaço comercial e uma instalação sanitária, e contêm três arcos estruturais 

implantados transversalmente, assentes em pilares de pedra que suportam as paredes divisórias principais dos 

pisos superiores.  

 

Figura 21 - Tentativa de reconstitução do rés-do-chão | Escala 1:200 (Fonte: autor) 

 

A primeira loja (nº 428), de mobiliário, a que faz esquina com a Rua da Imprensa Nacional, possui arcos 

de volta perfeita, ao contrário dos arcos das outras lojas, que são abatidos, o que leva a crer que os primeiros 

Figura 20 - Planta do rés-do-chão, 1965 (Fonte: processo de obra nº 6531 
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foram reconstruídos no mesmo sítio, mas com uma nova forma. Os arcos desta loja possuem também um 

acabamento diferente dos outros, que têm o tijolo descoberto. Outra alteração significativa que foi feita nesta loja 

consistiu na transformação da porta que se situava na fachada da Rua da Imprensa Nacional, no início da rua, 

numa janela. A moldura desta porta, em cantaria, ainda se encontra à vista na fachada. Ao contrário dos outros 

estabelecimentos, este não tem apenas uma divisão, uma vez que existe uma porta no plano do terceiro arco, 

embora seja claro que originalmente esta porta não existiria. Este espaço pode ter funcionado como cavalariça. O 

saguão encontra-se fechado ao nível do piso térreo, mas é possível perceber que percorria todos os pisos ao 

visualizar as paredes deste espaço: existe uma porta e uma janela com molduras de cantaria grossa virados para 

o saguão, que foram claramente exteriores.  

      

Figura 22 - Loja de esquina (Fonte: autor) 

Figura 23 - Loja de esquina (Fonte: autor) 

Figura 24 – Loja de esquina (Fonte: autor)       

 

        

Figura 25 - Loja de esquina (Fonte: autor) 

Figura 26 - Loja de esquina (Fonte: autor) 

Figura 27 - Loja de esquina (Fonte: autor)                                     

 

A loja central (nº 426) tem menor comprimento que as outras, uma vez que é nesta secção que está o 

saguão. O corredor de acesso à caixa de escadas para os pisos superiores também rouba espaço a este 

estabelecimento. Existe actualmente, nesta loja, um vão rectangular que, obviamente, é uma obra recente feita no 

plano de um antigo arco estrutural.  A terceira loja, o Depósito da Marinha Grande (nº 420), é morfologicamente 
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idêntica à primeira, exceptuando os arcos, que aqui são abatidos. Ao nível do terceiro arco, junto ao saguão, 

existem dois degraus para vencer o desnível da rua e chegar ao nível deste. Esta loja também possui uma porta 

de cantaria, de ligação ao ságuão que, mais uma vez, comprova que o piso térreo também teria este espaço vazio. 

    

Figura 28 - Loja do nº 426 (Fonte: autor) 

Figura 29 - Loja do nº 426 (Fonte: autor)         

 

       

Figura 30 - Depósito da Marinha Grande (Fonte: autor) 

Figura 31 - Depósito da Marinha Grande (Fonte: autor) 

Figura 32 - Depósito da Marinha Grande (Fonte: autor)                  
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Figura 34 - Tentativa de reconstituição do primeiro andar | Escala 1:200 (Fonte: autor)                                                

 

O prédio tem uma só caixa de escadas, de lanços opostos, com um patamar intermédio e outro que faz 

a distribuição para os fogos. No primeiro andar existe apenas um fogo, de grandes dimensões e planta 

relativamente simétrica, com três grandes salas viradas para a Rua de São Bento. Uma destas divisões, a da 

esquina, funciona hoje como quarto, mas este não terá sido sempre o caso, uma vez que nos setecentos era 

comum, em fogos de cariz nobre, existirem duas ou três grandes salas direccionadas para o alçado principal, pelo 

que é natural que aqui tivessem estado mesmo três salas na origem. As paredes que separam estas três salas 

prolongam-se até ao tardoz e dividem o fogo em três secções. Este piso foi alvo de uma grande obra, em 2014, 

que alterou significativamente alguns espaços e eliminou muitas das pistas que poderiam ter sido encontradas 14. 

Foi construída uma grande cozinha que, ao analisar plantas mais antigas, anexou o espaço de duas divisões mais 

pequenas15. A antiga cozinha estava localizada no lado oposto antes das recentes obras. Um dos poucos vestígios 

interiores do fogo antes das obras pode ser encontrado no espaço desta antiga cozinha, que agora é um quarto e 

uma pequena instalação sanitária. Para desenhar a hipotética reconstituição, foram retirados, à planta de 2014, o 

corredor em L que começa no hall de entrada e termina na antiga cozinha, uma vez que, no joanino, ainda não 

existiam corredores como os conhecemos hoje. As duas secções dos extremos do fogo ficam, assim, praticamente 

simétricas. Um pequeno hall de entrada assegura a ligação a uma das salas principais, em frente, um vestíbulo à 

direita e uma saleta ou quarto à esquerda. Junto às paredes que dividem o fogo em três partes, está uma enfiada 

de portas de ligação entre as divisões. 

                                                           
14 Projecto de alteração do processo de obra nº 6531. 
15 Idem. 

Figura 33 - Planta do primeiro andar, 2014 (Fonte: processo de obra nº 6531) 
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Figura 35 - Corredor e escada (Fonte: autor) 

Figura 36 - Arco e porta principal (Fonte: autor) 

Figura 37 - Corredor e escada (Fonte: autor)          

 

         

Figura 38 – Sala virada para a fachada principal (Fonte: autor) 

Figura 39 – Corredor (Fonte: autor) 

Figura 40 – Antiga cozinha (Fonte: autor)           

Existe, a tardoz, um logradouro com acesso pelos dois corredores, pela antiga cozinha e pelo espaço 

agora ocupado pela nova cozinha. Este é o espaço do saguão que originalmente se estendia até ao piso térreo. 

Na parede paralela à fachada principal, é possível ver que existiu aqui um óculo que iluminava a caixa de escadas, 

do qual ficou a moldura em cantaria. Ao nível do segundo andar, e no seguimento deste antigo óculo, ainda existe 

outro, mas sem cantaria. No lado direito desta parede existe uma fiada de janelas que assegura a iluminação do 

quarto ligado ao logradouro e à caixa de escadas. Isto significa que apenas duas divisões por piso ficam sem luz 

natural.  

         

Figura 41 – Interior do primeiro andar (Fonte: autor)16 

Figura 42 - 17 Interior do primeiro andar (Fonte: autor)18  

Figura 43 - Interior do primeiro andar (Fonte: autor)19     
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Este piso tem três entradas, apesar de ter apenas um fogo. Duas destas entradas, as laterais, estão hoje 

fechadas, mas é difícil perceber se originalmente estariam aqui dois fogos. É possível que fosse apenas um, com 

entrada para serviços do lado direito, com acesso mais rápido à cozinha, que se encontrava deste lado a tardoz. 

Este é o único piso com acesso ao jardim, representado na planta de 2014 acima, que tem uma área semelhante 

à área de implantação do edifício. A hipótese natural parece ser que se tratasse de apenas um fogo, pois seria 

estranho ter este piso dividido em dois fogos e só um deles ter acesso a um jardim com o dobro da sua área, 

embora isto pudesse acontecer. Era comum existirem pisos nobres, mas fogos nobres isolados num piso com 

mais de um fogo não. A planta mais antiga que foi encontrada, de 1963, junta a esta configuração um apêndice a 

tardoz, no logradouro, que funcionava como instalações sanitárias. Este piso estava então ocupado por uma escola 

primária16.  

 

Figura 44 – Tentativa de reconstituição do segundo andar | Escala 1:200 (Fonte: autor) 

                                                           
16 Idem. 
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Figura 45 -Tentativa de reconstituição do segundo andar | Escala 1:200 (Fonte: autor) 20 

O segundo e o terceiro andares têm uma configuração idêntica ao primeiro, embora tenham dois fogos em 

vez de um. O patamar de acesso aos fogos dá acesso na mesma a três portas: a da esquerda e da frente para 

um fogo e a da direita para o outro. A única grande diferença entre estes dois pisos, nas plantas dos anos 90, é o 

facto de a sala do meio virada para a Rua de São Bento pertencer ao esquerdo no segundo andar e ao direito no 

terceiro. Em todos os outros aspectos os fogos são simétricos e idênticos em ambos os pisos. O terceiro andar 

tem, no entanto, uma varanda corrida em vez de varandas individuais. Isto trata-se, certamente, de uma obra do 

século XIX. 

 

3.4.  Rua de São Bento, 354 a 360; obra nº 3215 

    

Figura 46 – Rua de São Bento, 354-360 (Fonte: googlemaps) 

Figura 47 – Fachada principal 
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O prédio situado na Rua de São Bento, entre os nºs 354 e 360, na freguesia da Misericórdia, é um dos 

três prédios mencionados por Leonor Ferrão como sendo alguns dos mais bem resolvidos dentro da habitação 

plurifamiliar de cariz nobre no ‘Lisboa barroca – Da restauração ao Terramoto de 1755’, no Livro de Lisboa, 

juntamente com a “Casa das Varandas” e o prédio sito na Rua do Paraíso, entre os nºs 64 e 6617. Este prédio já 

foi conhecido como “Casa dos Capitães de São Julião da Barra”18. 

É um prédio de quatro pisos e sótão, que actualmente serve como hospital veterinário na parte 

correspondente aos nºs 358 a 360, com entrada pelo nº 358, e de antiquário nos nºs 354-356, com entrada pelo 

nº 356 (Antiquário “Miguel Arruda”). O antiquário ocupa apenas o rés-do-chão e o primeiro andar. A sua fachada, 

de cariz nobre e génese barroca, com cinco vãos por piso na sua largura, revela uma grande qualidade de 

composição. Aparenta ser mais rococó que joanino. As ornamentadas cantarias que envolvem as janelas fazem 

deste aquele que é, provavelmente, o prédio de habitação mais notável na Rua de São Bento. Ao nível do rés-do-

chão existem cinco portas, uma correspondente a cada fiada de janelas. No primeiro e segundo andares, apenas 

as janelas de sacada, as do meio e as dos extremos, são servidas por varandas de base rectangular. Os restantes 

vãos são janelas de peito com avental. Não existem muitos outros casos em que os vãos vão alternando entre 

janelas de peito e janelas de sacada. A fachada é ainda ornamentada por gatos de ferro, que tanto podem ser 

anteriores ou exteriores ao terramoto. No piso térreo, existem três óculos com moldurasde desenho complexo. O 

edifício forma um U no tardoz, onde possui um logradouro.  

Não foi possível ter acesso a plantas completas do prédio, já que as únicas plantas encontradas são 

parciais. Foi feita uma visita ao interior, tanto ao hospital como ao antiquário, embora a visita à parte 

correspondente ao primeiro não tenha revelado muita informação, pelo facto de este se encontrar totalmente 

remodelado, com apenas alguns elementos visivelmente antigos, que hoje são apenas decorativos. Um auto de 

vistoria de 2004 disponível no processo de obra permite perceber melhor como seria o edifício antes da sua 

transformação quase total que foi feita para acomodar o Hospital Veterinário, apesar de já ter, nesta altura, sido 

alvo de inúmeras obras que não estão documentadas. Já funcionava como Clínica veterinária e Antiquário, mas 

as obras mais intrusivas e globais só foram feitas recentemente. O segundo andar da parte com entrada pelo nº 

354 encontrava-se então ocupado por habitação, o que já não acontece hoje19. 

Neste auto de vistoria é possível ver uma fotografia da escada de tiro com acesso pelo nº 358, que hoje 

está fechada. Percebe-se que estão aqui azulejos azúis e brancos, mas é difícil dizer com certeza se serão ou não 

do século XVIII, embora tudo indique que sim.  

                                                           
17 Leonor Ferrão, ‘Lisboa barroca – Da restauração ao Terramoto de 1755’, Livro de Lisboa, 1994. 
18 Nuno Teotónio Pereira, op. cit., 2017. 
19 Auto de vistoria do processo de obra nº 3215. 
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Figura 48 – Planta da loja (Fonte: Processo de obra nº 3215) 

Figura 49 – Planta do primeiro andar (Fonte: Processo de obra nº 3215) 

Figura 50 – Escadas do nº 358 (Fonte: Processo de obra nº 3215) 

          Só foram encontradas plantas parciais: uma do piso térreo, de 1938, do espaço ocupado pela loja do nº 360, 

e uma do primeiro andar, de 198420. Na planta do primeiro andar, é possível ver o fim da escada de diro do nº 358, 

bem como duas divisões coladas à fachada, que provavelmente terão sido salas. É difícil perceber o resto da 

planta sem o auxílio de uma completa do primeiro andar. 

       

Figura 51 – Óculo (Fonte: autor) 

Figura 52 – Interior (Fonte: autor) 

Figura 53 – Logradouro                  

 No interior da actual clínica veterinária podem ser vistos alguns vestígios do prédio original. A parte interior 

de um dos óculos está à vista na entrada e as cantarias do que possivelmente terão sido chaminés estão à vista, 

bem como alguns troços de parede. É possível identificar uma caixa de escadas que poderá ter sido construída 

na posição de uma original.  

                                                           
20 Idem. 
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Figura 54 - Interior (Fonte: autor) 

Figura 55 - Interior (Fonte: autor) 

Figura 56 - Interior (Fonte: autor)           

       

Figura 57 - Interior (Fonte: autor) 

Figura 58 - Interior (Fonte: autor) 

Figura 59 - Interior (Fonte: autor)     

No antiquário é possível ver um arco estrutural que muito provavelmente seria original. A forma da porta 

de ligação a uma escada tem um desenho policurvado. Os azulejos existentes no primeiro andar aparentam 

pertencer ao rococó. 

       

Figura 60 - Interior (Fonte: autor) 

Figura 61 - Interior (Fonte: autor)21 

Figura 62 - Interior (Fonte: autor)            
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Figura 63 - Interior (Fonte: autor) 

Figura 64 - Interior (Fonte: autor) 

Figura 65 - Interior (Fonte: autor) 

 

3.5. Rua Nova da Piedade, nºs 65 a 71; obra nº 31044 

 

 

Figura 6622 – Rua Nova da Piedade, 65-71 (Fonte: autor) 

         

Figura 67 – Fachada principal (Fonte: autor) 

Figura 68 - Fachada principal (Fonte: autor) 

Figura 69 - Fachada principal (Fonte: autor) 

 O primeiro prédio de interesse na Rua Nova da Piedade, nos nºs 65 a 71, localizado a oeste do próximo 

a ser estudado, é bastante diferente deste, embora possuam algumas características em comum.  

 Trata-se de um prédio que tem hoje quatro pisos mais cave e sótão, implantado numa rua com desnível, 

e que possui quatro vãos e dois óculos por piso na fachada principal. A divisão entre os pisos é assinalada por 

uma faixa de pedra e, na divisão entre o terceiro e o último piso, um beiral sobre cornija. Actualmente, os vãos das 
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extremidades do piso térreo correspondem a portas com cerca de 1,50 m de largura, e os vãos do meio a janelas 

de peito. As portas dão acesso a partes diferentes do prédio, uma vez que, como veremos mais à frente, este se 

encontra dividido em duas secções. A porta do nº 65 é consideravelmente mais baixa que a do nº 71, devido ao 

desnível da rua. Este piso encontra-se revestido de pedra. 

           

Figura 70 - Fachada principal (Fonte: autor) 

Figura 71 - Fachada principal (Fonte: autor) 

Figura 72 - Fachada principal (Fonte: autor)    

 O primeiro andar apresenta janelas de sacada e varandas de base rectangular de pedra, com guardas 

de ferro forjado. Estas janelas são envolvidas por uma moldura de pedra, assim como os restantes vãos da fachada 

principal. Os vãos do segundo andar correspondem a janelas de peito.  Todos estes vãos estão alinhados entre 

si, criando assim, mais uma vez, uma fachada organizada. Os vãos dos três primeiros pisos acima da cave 

possuem verga curva. Nestes pisos vêem-se ainda pequenos óculos ovais, dois por piso, nas extremidades. Este 

tipo de abertura pode ser encontrado noutros exemplos já mencionados, como o da Rua de São Bento, entre os 

nºs 354 a 358, embora nesse a forma seja mais complexa. Serve como fonte de luz natural para as escadas de 

tiro que se encontram no seu alinhamento. 

No último andar, a fachada é diferente dos restantes em vários aspectos. Para além do beiral, as janelas 

são rectangulares e, nas extremidades, no seguimento dos óculos dos pisos inferiores, existe um ligeiro recuo das 

janelas. As duas janelas do meio têm uma varanda corrida. Estas diferenças podem significar que este piso foi 

acrescentado posteriormente, talvez no século XIX e, novamente, no século XX. 

O interior, segundo os desenhos de um projecto de modificação de 1965, feito com o intuito de construir 

instalações sanitárias, apresenta uma clara divisão em duas partes21. Esta divisão pode ser confirmada pela 

observação de uma parede perpendicular à fachada principal com sensivelmente 80 centímetros de espessura 

exactamente a meio do prédio, dividindo-o em dois. Cada uma das duas portas de entrada abrem para um 

vestíbulo que dá acesso a uma escada de tiro de ligação aos pisos superiores. A partir de cada vestíbulo é possível 

ainda aceder a uma escada de tiro de ligação à cave. Estas estão implantadas no seguimento da outras, sob as 

quais se desenvolvem. 

A cave tem paredes mais grossas que as dos restantes pisos. Até as paredes divisórias são mais 

espessas que o normal. A planta do projecto de modificação de 1965 referido anteriormente permite distinguir uma 

                                                           
21 Projecto de modificação do processo de obra nº 31044. 
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clara divisão em duas fracções, uma junto à fachada principal e a outra a tardoz22. Esta última encontra-se ainda 

dividida em duas partes sem comunicação entre si. Plantas mais recentes, de 2009, mostram que esta divisão já 

não existe23. Em 1965 havia uma escada circular de metal que garantia a ligação à zona da parte posterior sem 

acesso, mas com certeza que antes de aparecer esta escada existiria ligação entre as duas (e é assim que está 

feita a configuração actualmente). A escada junto ao nº 71 dá acesso à parte posterior e a do nº 65 à anterior. A 

parte colada à fachada principal possui quatro divisões rectangulares de dimensões semelhantes. Em 1965 é 

apresentada enquanto espaço de arquivo e arrumos, e é bastante provável que este espaço nunca tenha 

funcionado como habitação, uma vez que não possui iluminação natural e a disposição das divisões não aparenta 

servir uma família. Parece ter sido sempre espaço de arrumação aproveitado entre paredes grossas estruturais. 

As reentrâncias na fachada principal, nas divisões do meio, correspondem a armários. Não parece ter sido 

executada nenhuma alteração entre 1965 e 2009 nesta parte, e é claro que fosse esta a configuração original, ou 

que não fosse muito diferente.  

O fogo a tardoz funciona actualmente como habitação, como é possível verificar na vistoria efectuada em 

2009. É a partir daqui que se acedede a um jardim que se desenvolve na parte do tardoz do prédio, para sul, 

paralelamente à Rua Quintinha. Também existe uma ligação entre o jardim e o piso térreo, por meio de um lanço 

de escadas implantado sensivelmente a meio da fachada posterior que dá acesso a um patamar que se estende 

por toda a sua largura. Estas escadas e patamar existem em todas as plantas disponíveis, mas não é certo que 

estivessem lá originalmente, como será explicado mais à frente. O projecto de alteração de 1965 mostra que, 

nessa altura, esta secção albergava gabinetes e espaços de arrumo. É possível que estas divisões funcionassem 

originalmente como espaços de serviço e arrumos, e que a parede de grande espessura que divide o prédio 

transversalmente existisse como neste projecto. Isto significaria que as duas divisões a sudeste teriam acesso 

exclusivamente através do jardim, funcionando assim como espaços de serviço ao jardim, embora também 

pudessem ser quartos para criados. Para fazer a reconstituição, à planta de 1965 foi retirada uma pequena parede 

divisória que ainda existe hoje e criava um pequeno espaço de acesso ao piso térreo através de uma escada em 

caracol. Em relação às restantes divisões, foi retirada a parede colada à escada de tiro de ligação ao piso térreo, 

embora seja possível que esta existisse, bem como uma parede divisória no espaço ao lado deste. Ao existir, a 

parede adjacente à escada criaria uma divisão de arrumação pequena, mas é provável que estes espaços fossem 

mais abertos. 

                                                           
22 Idem. 
23 Idem. 
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Figura 73 – Planta da cave, 1965 (Fonte: processo de obra nº 31044) 

Figura 74 – Tentativa de reconstituição da planta da cave | Escala 1:200 (Fonte: autor) 

Apesar da inclinação da Rua Nova da Piedade, o piso térreo está actualmente quase todo à mesma cota: 

a de entrada do nº 71. As únicas excepções são o pequeno vestíbulo do nº 65 e o patamar de ligação deste à 

escada de tiro. Por trás do vestíbulo existem três degraus que vencem o desnível entre as duas cotas. Para além 

da parede transversal que divide o prédio, existe ainda outra de semelhante importância, paralela à fachada 

principal, implantada também a meio deste. É uma parede ligeiramente menos espessa que a outra e, nos pisos 

superiores, é ainda menos espessa e tem mais interrupções, embora a divisão permaneça clara. O facto de 

existirem duas portas com dimensão de porta principal sugere que este edifício fosse antigamente duas habitações 

que foram geminadas, embora isto não seja certo. A parede paralela à fachada principal implantada a meio do 

prédio, que também existe na cave, pode indicar que por trás, neste piso apenas, estava um fogo. É isto que 

acontece actualmente, embora em 1965 este andar fosse totalmente ocupado por escritórios. Este piso tem hoje 

dois inquilinos: um a ocupar a parte por trás da parede antes referida e outro, com entrada pelo nº 65, a ocupar as 

três divisões restantes (a área que sobra se se retirar o vestíbulo do nº 71 e o fogo por trás da parede paralela à 

Rua Nova da Piedade). É evidente que não seria esta a distribuição original. A dimensão das portas de entrada 

leva a crer que os vestíbulos fossem maiores do que são hoje, o que significaria que as paredes interiores 

perpendiculares à fachada principal que formam os actuais vestíbulos não existiriam, e as duas únicas divisões 

nesta parte da frente do prédio seriam os dois grandes vestíbulos. Dada a inclinação da rua, é provável que estes 

vestíbulos tivessem cotas distintas, e este desnível talvez fosse vencido por três ou quatro degraus junto à parede 

que os separa, no caso de haver ligação entre eles. No apartamento existem hoje quatro divisões, distribuídas 

horizontalmente junto à fachada posterior. A porta de entrada abre para um pequeno hall que dá acesso a uma 

das divisões e a um corredor que faz a ligação às restantes. No seguimento deste corredor estava, em 1965, a 

escada em caracol de acesso à cave que já não existe e claramente não existia no século XVIII. Está aqui 

implantada, também, uma escada paralela à fachada principal de ligação ao primeiro andar, que, provavelmente, 
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não existia originalmente. Existem actualmente, portanto, três escadas de acesso ao primeiro andar: duas, de tiro, 

perpendiculares à fachada principal, implantadas junto às empenas do prédio, e uma mais estreita, paralela à 

fachada principal. As duas primeiras são originais, de pedra. A do nº 71 ainda é acompanhada por um silhar de 

azulejos joaninos azúis e brancos, com desenhos ornamentais, uma barra à volta e ainda um rodapé esponjado 

de manganês. Os vãos de passagem dos vestíbulos a estas duas escadas possuem arcos de volta perfeita, nos 

quais há um degrau para um patamar onde começam as escadas. A terceira escada pode ser original, mas não 

foi possível vê-la para confirmar. Nos restantes pisos só existem escadas sobrepostas a desta, o que pode indicar 

que sempre existiram aqui também, mas neste piso não parecem ser necessárias se o fogo que ocupa a sua 

metade a sul for de um piso apenas. 

    

Figura 7523 – Planta do rés-do-chão, 1965 (Fonte: processo de obra nº 31044) 

Figura 76 – Tentativa de reconstituição do rés-do-chão | Escala 1:200 (Fonte: autor)       

 

    

Figura 77 – Escada (Fonte: autor) 

Figura 78- Escada (Fonte: autor) 

Figura 79- Azulejos (Fonte: autor) 

Figura 80 – Vestíbulo (Fonte: autor) 
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No primeiro andar é mais clara a divisão em dois que contribui para a teoria de que este prédio tinha, na 

origem, dois fogos geminados. Existem aqui dois apartamentos sem ligação entre si. A escada do nº 71 vai dar a 

um patamar que garante o acesso à porta de entrada, à esquerda. No cimo das escadas é possível ver, em frente, 

uma porta que de momento não está aberta, por trás da qual se encontra uma casa de banho. Esta porta não está 

representada no levantamento de 2009 (nem no projecto de alteração de 1965 em que, por alguma razão, só foi 

desenhado metade deste piso). As duas divisões a sudeste desta entrada que existem hoje certamente seriam 

apenas uma originalmente, e este espaço seria uma sala grande na mesma posição e com as mesmas dimensões 

do vestíbulo do piso térreo. O mesmo seria verdade para o fogo com entrada pelo nº 65, que tem hoje as mesmas 

duas divisões mais um corredor. A metade posterior de ambos os fogos é mais compartimentada, com quartos e 

cozinha. A parede transversal desta metade do fogo com entrada pelo nº 71 coincide com a do piso térreo (e com 

as dos pisos superiores), mas a parede que no piso térreo cria espaços de passagem está aqui mais próxima da 

fachada posterior. Hoje há aqui uma casa de banho, no seguimento da escada, e o espaço sobrante parece ser 

um espaço de passagem ou um hall. Como este fogo não se encontra representado em nenhum desenho anterior 

a 2009 e uma vez que não foi visitado, não é possível ter a certeza do que se passava aqui antigamente, mas as 

plantas do segundo andar mostram que há uma parede implantada no seguimento da que actualmente divide a 

metade do fogo junto à fachada principal. É possível que esta parede existisse aqui inicialmente, ou que a divisão 

deste espaço de passagem fosse feita no seguimento da parede que parte da fachada posterior. Esta última opção 

é mais natural, uma vez que surge da divisão em dois da metade posterior desta fracção, enquanto que a outra 

surge da divisão da metade junto à fachada principal que, como divide em dois uma área mais pequena por causa 

do espaço ocupado pela escada, está desalinhada com a primeira. Esta área ficaria então dividida em dois 

pequenos espaços, provavelmente quartos. Junto à fachada posterior estariam a cozinha, a noroeste, e uma sala 

mais pequena. A cozinha ainda existe na mesma divisão e é bastante claro que sempre esteve aqui, não só por 

ser uma posição comum para uma cozinha deste período, mas também pela observação da reentrância da 

chaminé que existe na parede, aqui e nos pisos superiores. A parede que separa a sala mais pequena do fogo ao 

lado também possui actualmente uma grande reentrância, mas que certamente corresponde a um armário que 

está aqui contruído hoje, embora também possa corresponder a uma antiga ligação entre os dois fogos, uma vez 

que este vão também existe no segundo andar, na mesma posição. 

 O outro fogo, o com entrada a partir da escada de tiro junto ao nº 65, teria também, como já foi mencionado 

anteriormente, uma grande sala junto à fachada principal, servida igualmente por duas janelas de sacada. A 

metade posterior deste fogo é um pouco diferente da do com entrada pelo nº 71. Aqui também estão as duas 

paredes transversais que existem no primeiro, mas há ainda mais duas: a primeira, que acompanha a escada de 

tiro transversal que garante o acesso ao segundo andar, e uma outra a dividir o espaço a sudeste. A entrada para 

o fogo é simétrica em relação à do nº 71, mas aqui o patamar do cimo da escada de tiro entre o piso térreo e o 

primeiro andar prolonga-se e vai dar ao início da escada entre o primeiro e o segundo andares, que é perpendicular 

à outra e paralela à fachada principal. Este é o único local onde é possível aceder aos andares superiores, pelo 

menos a partir do século XX, o que é estranho, pois isto significa que a metade com acesso pelo nº 71 nunca tem 
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acesso ao segundo andar se as duas fracções forem independentes. É isto que acontece actualmente, mas a 

presença da parede espessa que divide o prédio em dois parece indicar que este não foi sempre o caso, embora 

não haja mais nenhuma pista que o comprove. Poderia existir uma escada sobreposta à que ali se encontra hoje, 

mas a visualização das paredes e do tecto desta escada não aponta para que seja este o caso, o que faz com que 

seja difícil saber com certeza se de facto se está a lidar com duas casas geminadas ou um prédio construído assim 

de raiz. Por baixo da escada de ligação ao segundo andar está uma arrecadação acessível por um pequeno 

espaço de passagem para o que possivelmente terá sido um quarto, colado à parede que separa este prédio do 

de esquina. Na origem, deveria estar aqui uma cozinha simétrica à do outro fogo.  

    

Figura 81 – Planta do primeiro andar, 2009 (Fonte: processo de obra nº 31044) 

Figura 82 – Tentativa de reconstituição do primeiro andar | Escala 1:200 (Fonte:autor)     

Para a reconstituição hipotética desenhada, não foram acrescentadas escadas para além das existentes, 

ou seja, assumiu-se que o segundo andar só tem acesso pelo nº 65. Isto não significa necessariamente que este 

andar tivesse sido originalmente ocupado por um só fogo, embora seja isso que se passa hoje. A escada de 

acesso ao terceiro andar, que talvez tenha sido acrescentado, possivelmente no século XIX, está sobreposta à 

escada de acesso ao segundo, e ao lado desta há um corredor que faz a ligação entre as duas. No patamar 

existem três portas de acesso ao(s) fogo(s). No caso de existirem dois fogos, a porta de dois batentes seria a 

entrada do fogo a noroeste e as outras duas do fogo a sudeste. Na reconstituição aqui apresentada foi tomada a 

decisão de assumir que neste piso estava apenas um inquilino.  

A planta mais antiga deste andar, de 1910, pertence a um projecto de alteração. Nesta altura estava aqui 

apenas um fogo e foram acrescentadas algumas paredes, bem como retiradas partes de outras. A cozinha deste 

piso estava posicionada no canto junto ao prédio implantado entre os nºs 53 e 63, e foi neste ano que foi 
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aumentada a área da respectiva varanda, em todos os pisos, para colocar uma retrete, criando assim um apêndice 

que ainda hoje existe e voltou a ser aumentado em 1965 (para construir, desta vez, casas de banho completas)24.  

 

Figura 83– Coluna de casas de banho acrescentada (Fonte: autor) 

A porta da parede que separa a cozinha da divisão ao lado foi deslocada e o vão que existia entre esta 

divisão e o patamar comum no cimo da escada foi fechado. Antes desta intervenção existiam, portanto, três portas 

neste patamar, como seria de esperar. Este projecto também envolve a demolição parcial da porção da parede 

que divide o prédio em dois mais próxima da fachada posterior, mas as plantas mais recentes mostram que isto 

não chegou a ser concretizado ou que, no caso de ter sido, essa parede foi reconstruída. A porção desta parede 

mais próxima da fachada principal também foi parcialmente demolida, para abrir uma porta, que ainda existe hoje, 

de ligação à outra fracção. A última intervenção deste projecto foi a divisão da grande sala da fracção do lado do 

nº 71 em duas divisões mais pequenas e um espaço de passagem. Com a eliminação destas intervenções no 

desenho, a configuração deste piso fica bastante semelhante à do primeiro andar. Para a reconstituição também 

foram removidas as paredes que criam as três divisões da metade anterior da parte esquerda, pois, se aqui estiver 

apenas um inquilino, faz sentido que existam duas grandes salas viradas para a fachada principal. As três divisões 

que aqui existem hoje são dois quartos e uma casa de banho, mas já era esta a configuração em 1910, antes de 

um dos espaços ter sido transformado em casa de banho, portanto não foram acrescentadas novas paredes 

entretanto. Na planta de 1910, é possível ver que a parede perpendicular à fachada principal a acrescentar na 

grande sala do lado direito foi desenhada com um ligeiro desvio em relação à parede divisória da faixa central do 

fogo. Isto pode ser um erro de desenho, até porque não se verifica em plantas mais recentes.  

                                                           
24 Idem. 
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Figura 84 – Planta do 2º andar, 1910 (Fonte: processo de obra nº 31044) 

Figura 85 – Tentativa de reconstituição do segundo andar (Fonte: autor) 

O terceiro andar foi construído com base nas paredes principais dos andares inferiores. Neste caso, a 

grande parede que divide os fogos passa a ter a mesma espessura das restantes paredes interiores, e aqui é 

bastante claro que há um sistema de esquerdo e direito. A distribuição dos espaços é um pouco diferente e passam 

a existir mais divisões. Ambos os fogos têm acesso exclusivamente pela escada que parte do nº 65. Parece ter 

sido alvo de intervenções no século XIX e, novamente, no século XX. O recuar das janelas pode corresponder a 

obras clandestinas. 

    

Figura 86  – Planta do terceiro andar | Escala 1:200 (Fonte: autor) 

Figura 87 – Corte| Escala 1:200 (Fonte: autor) 
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3.6. Rua Nova da Piedade, nºs 53  a 63; Rua da Quintinha, nº 45; Pátio do Bispo, nºs 13 a 16; obra nº 

25267 

 

 

Figura 88 – Rua Nova da Piedade, 53-63 (Fonte: googlemaps) 

        

Figura 89- Fachada principal (Fonte: autor) 

Figura 90- Fachada principal (Fonte: autor) 

Figura 91- Fachada principal (Fonte: autor)         

Este é o segundo dos dois prédios escolhidos na Rua Nova da Piedade, perpendicular à Rua de São 

Bento. Situa-se entre os nºs 53 e 63, na freguesia da Misericórdia. Faz esquina com a Rua Quintinha. É um prédio 

com cinco pisos, incluindo a cave e o sótão. Encontra-se, de momento, desabitado e fechado, pelo que não foi 

possível visitá-lo. A análise será feita com base nos desenhos encontrados no Arquivo Municipal de Lisboa e 

através da observação do exterior. A fachada principal apresenta seis vãos por piso, todos alinhados entre si.  No 

piso térreo existem quatro portas: o nº 53, de uma pequena loja; o nº 55, a porta de entrada principal para as 

habitações; o nº 61, de acesso a um estabelecimento maior que o do nº 53 e, finalmente, o nº 63, que abre para 

um túnel inclinado sem acesso ao interior do prédio e acaba num pátio posterior que serve várias habitações. Os 

dois vãos que sobram são uma janela de peito, o nº 57,  e uma janela de maiores dimensões, aumentada no 

século XX para servir a loja maior. Os desenhos de um projecto de modificação da loja de 1957 mostram que 

estes vãos (nºs 59 e 61) eram ambos portas: o nº 59 de dimensões comuns e o nº 61 do mesmo tamanho da porta 

de entrada para os fogos25.  

                                                           
25 Projecto de modificação do processo de obra nº 25267. 
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Figura 92 – Alçado parcial (Fonte: Processo de obra nº 25267) 

Figura 93- Corte por cima do túnel (Fonte: Processo de obra nº 25267)          

Todos estes vãos são de verga curva e possuem alturas diferentes devido à inclinação da rua. Isto implica 

que o rés-do-chão se desenvolva a diferentes cotas. No caso do nº 63, por cima da porta do túnel há uma janela 

mais pequena alinhada com os restantes vãos do rés-do-chão. No corte de um projecto de alteração de 1955 

percebe-se que esta janela ilumina um espaço com 2 metros de pé-direito, junto à fachada, e dois metros e meio 

na parte restante, por baixo do qual está o túnel. Este espaço ainda pertence ao nível que, no mesmo projecto, 

está representado como rés-do-chão. O túnel é inclinado e termina à cota da cave. No tecto do túnel é possível 

ver os ressaltos que correspondem aos diferentes níveis do rés-do-chão.  

               

Figura 94 – Túnel (Fonte: autor) 

Figura 95– Túnel (Fonte: autor) 

Figura 96 – Túnel (Fonte: autor) 

No primeiro andar, as janelas dos extremos são de avental decorado e as quatro do meio são de sacada, 

com varandas de base rectangular e guardas de ferro forjado. Todos estes vãos são também de verga curva e 

envolvidos por uma moldura de pedra. O facto de neste andar existirem janelas de sacada e no segundo andar 

não, pode indicar que este seria o piso nobre do prédio, que costumava ser o primeiro andar. A marcar o pavimento 

deste e do segundo andares está uma faixa de pedra. As janelas do segundo andar são todas de avental. Para 

além da faixa a marcar o pavimento deste piso, existe ainda outra ao nível do topo dos vãos que une as suas 

vergas curvas. Dois cunhais de pedra, nas extremidades, emolduram a fachada. 

O terceiro andar é um espaço de sótão que foi ampliado no final do século XIX, como será explicado mais 

à frente. Possui uma trapeira com duas janelas de sacada rectangulares servidas por uma varanda corrida. 

A fachada lateral, na Rua Quintinha, tem apenas dois vãos no rés-do-chão: uma pequena janela 

rectangular que ilumina a loja com entrada pelo nº 53 da fachada principal e uma porta de acesso directo ao 
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primeiro andar. A janela está inserida num sóco de pedra de cerca de 1,20 metros de altura que percorre a fachada 

toda, sendo apenas interrompido pela porta. Imediatamente por cima da porta está uma das três janelas do 

primeiro andar. A moldura desta janela tem as mesmas dimensões que as restantes, e todas estão posicionadas 

à mesma cota das janelas do primeiro andar da fachada principal, mas a do meio está interrompida por um painel 

de metal que ocupa cerca de um terço da sua altura. Contrariamente ao que se passa na fachada principal, a 

distância entre os vãos do primeiro e segundo andares não é uniforme: a distância entre o vão mais próximo da 

fachada principal e o do meio é superior à distância entre o do meio e o mais próximo da fachada posterior. Dos 

vãos do terceiro andar, apenas o do meio está alinhado com os dos pisos inferiores, e todos têm diferentes 

dimensões. 

            

Figura 97- Fachada lateral (Fonte: autor) 

Figura 98- Fachada lateral (Fonte: autor) 

Figura 99- Fachada lateral (Fonte: autor) 

A fachada posterior tem apenas quatro vãos por piso virados para o pátio. Aqui é possível ver todos os 

andares, incluindo a cave, onde existem três portas (mais a saída do túnel, que aqui, ao contrário da fachada 

principal, não tem porta), todas com as mesmas dimensões e com a largura dos vãos dos pisos superiores. No 

nível correspondente ao rés-do-chão estão quatro janelas de peito. As janelas de sacada do primeiro e segundo 

andares têm varandas de sacada rectangular e guardas de ferro forjado. Aqui também há faixas de pedra a marcar 

o pavimento dos diferentes pisos. 

No terceiro andar, as janelas das extremidades são de peito e as do meio são de sacada e servidas por 

uma varanda semelhante à da trapeira visível na fachada principal. A forma desta fachada é diferente da principal,  

pois é rematada por um frontão a toda a largura. Este frontão possui um óculo circular e está assente numa cornija. 

 



37 
 

         

Figura 100 – Fachada posterior (Fonte: autor) 

Figura 101 - Fachada posterior (Fonte: autor) 

Figura 102 - Fachada posterior (Fonte: autor) 

As plantas de projectos de modificação encontradas no Arquivo Municipal de Lisboa abrangem apenas o 

rés-do-chão, o primeiro e o terceiro andares, pelo que o segundo não será analisado. As plantas do rés-do-chão 

e do primeiro andar estão mal desenhadas – basta olhar para a forma deste desenho e compará-la com uma 

imagem de satélite para perceber que o ângulo entre a fachada principal e a da Rua Quintinha deve ser mais 

agudo, e que o prédio não é tão largo. Isto trouxe alguns problemas pois dificultou a compreensão da dimensão 

dos espaços e, nalgumas partes, é até complicado perceber o que está representado. 

Como mencionado anteriormente, existem quatro entradas para o piso térreo, todas a cotas diferentes. A 

representação dos vãos da fachada da Rua Quintinha está mal feita. Só está representada a porta de entrada e 

está garantidamente na posição errada, como se pode observar nas fotografias. Isto implica que o acesso ao 

primeiro andar que se faz nesta porta esteja desenhado na posição errada. Aliás, não está sequer totalmente 

desenhado e deixa um espaço com uma forma peculiar ao lado das divisões de arrumo. Para a reconstituição, 

foram medidos os espaços certos onde estão posicionados os vãos e a escada foi redesenhada, bem como as 

divisões adjacentes. A porta foi assim consideravelmente “puxada” para junto da fachada posterior e a escada 

desenhada a acompanhar a parede mestra, com os degraus perpendiculares a esta, ao contrário do que se passa 

no desenho do projecto de modificação de 1955. Como a escada foi mudada de sítio, sobra alguma área entre 

esta e a pequena loja com entrada pelo nº 53. Assumiu-se que estaria aqui um arrumo pertencente à loja. O 

redesenhar das escadas também significa que os espaços de arrumo ao lado a área que no projecto está 

legendada como “escada de serviço” têm na realidade outra forma, pois são cortados pela escada. É difícil saber 

se a solução encontrada corresponde ao que existe ou existiu, mas parece ser a mais natural. A entrada pela Rua 

Quintinha abre, assim, para um pequeno patamar onde começam as escadas. Estão desenhados menos degraus 

que os da escada de tiro principal uma vez que esta entrada está a uma cota superior. No topo deste lanço existe 

um pequeno patamar de onde surge outro lanço, desta vez paralelo à fachada principal e colado à parede 

transversal mais próximo do tardoz do prédio. 

A entrada principal do piso térreo é feita no nº 55, que abre para um vestíbulo com uma porta, em frente, 

de acesso a um corredor que garante a ligação ao único fogo deste andar e uma passagem, à direita, para a 

escada de tiro perpendicular à fachada principal. Junto à janela que ilumina a escada estão duas conversadeiras, 
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muito provavelmente originais. O corredor que começa no vestíbulo é, na realidade, um conjunto de espaços de 

passagem e não um corredor como os que existem hoje. Está interrompido por uma porta que o divide em dois. A 

primeira metade comunica com um espaço de arrumo à esquerda e outro à direita, este último posicionado no 

seguimento da escada. Depois deste espaço de passagem existe outro, em L que está ligado a uma despensa e 

à cozinha. A posição da cozinha pode ser confirmada através da observação da chaminé no exterior. Ao lado da 

cozinha está o que poderá ter sido um quarto e, ao lado deste, uma sala. A sala seria certamente nesta divisão 

porque possui maiores dimensões e duas janelas, enquanto que o compartimento do meio só tem uma. No fim do 

corredor em L, a assegurar a ligação ao quarto e à sala, o que existia em 1955 era a continuação do corredor e 

uma escada paralela a este. Esta escada tem um desenho mais moderno, pelo que certamente não é original, e 

este seria mais um espaço de passagem. Ao fundo desta divisão existe outra, colada ao prédio ao lado, que está 

ligada a uma última por meio de quatro degraus. Por baixo destas últimas divisões está o túnel mencionado 

anteriormente. Este último espaço, que em 1955 foi transformado para funcionar como casa de banho, é iluminado 

pela janela do nº 63, e parte do seu pavimento está ao nível da base desta. O desnível no interior da casa de 

banho é vencido por dois degraus, assim como o desnível de cinco degraus para o pavimento geral do rés-do-

chão. Parecem ser originais. É possível que fosse um quarto, apesar de ser um pouco estreito e de ter um pé-

direito inferior ao normal. As paredes deste espaço são mais grossas que todas as outras paredes interiores, uma 

vez que, por baixo, está um espaço semi-exterior. 

Este fogo envolve uma loja de maiores dimensões que a primeira, com entrada pelo nº 59. Tem 

actualmente apenas uma entrada, mas, como mencionado anteriormente, tanto o nº 59 como o nº 61 eram 

originalmente portas, a última mais larga que a primeira. Esta loja pode ter sido primitivamente uma cavalariça 

com palheiro a tardoz, mas também pode ter sido simplesmente um estabelecimento com um espaço de arrumo 

desde a origem. Para fazer a reconstituição, ao desenho de 1955 foi retirada uma parede então acrescentada no 

espaço de arrumo para construir uma casa de banho. 

                    

Figura 104 – Tentativa de reconstrução do rés-do-chão | Escala 1:200 (Fonte:autor) 

  

Figura 103 – Planta do rés-do-chão, 1955 (Fonte: 
processo de obra nº 25267) 
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No primeiro andar, muitas das principais paredes do rés-do-chão voltam a aparecer na mesma posição. 

Em 1955, este piso funcionava como continuação do piso inferior, mas é possível que este prédio tivesse um 

inquilino por piso e foi esta última opção a considerada no desenho da reconstituição. O fogo do piso térreo pode 

até ter sido uma casa de porteiro, uma vez que tem vários espaços de arrumo. Existem duas escadas de ligação 

a este andar. A principal, de tiro, acaba numa pequena área com três portas de entrada: uma, em frente, para um 

espaço de passagem, outra à direita para uma grande sala e uma à esquerda para o que provavelmente terá sido 

um quarto. O espaço de passagem em frente comunica, por  sua vez, com a escada secundária, de serviço, com 

a cozinha implantada na mesma posição da do rés-do-chão e com um vestíbulo à direita, também este 

exactamente em cima do do rés-do-chão. Como no rés-do-chão, o vestíbulo assegura a ligação às duas outras 

divisões a tardoz, um quarto no meio e uma sala no canto, e a um quarto colado ao prédio ao lado. Também aqui, 

para desenhar uma possível reconstituição, foi retirada a escada que aparece nos desenhos encontrados. A 

principal diferença entre este piso e o inferior, para além do reduzido número de arrumos, é a grande sala virada 

para a Rua Nova da Piedade, ligada também ao vestíbulo e iluminada por duas janelas de sacada, que ocupa o 

mesmo espaço do estabelecimento do rés-do-chão. Esta sala comunica também com uma outra divisão junto ao 

prédio ao lado, que terá sido um quarto e com um espaço de passagem entre a fachada principal e um pequeno 

arrumo implantado no seguimento da escada de tiro. O espaço de passagem abre para um outro quarto que, por 

sua vez, está também ligado a mais um, este último a ocupar a esquina do prédio. Entre o quarto do canto e a 

escada de serviço existe mais um espaço de passagem ligado a um arrumo colado a esta.   

   

                      

Figura 106 – Tentativa de reconstrução do primeiro andar | Escala 1:200 (Fonte: autor) 

 O terceiro andar foi alvo de obras no final do século XIX. Na planta e no corte abaixo é possível perceber 

quais as alterações que foram feitas. A preto estão representadas as paredes que existiam antes da intervenção. 

Como já foi dito, a trapeira virada para a Rua Nova da Piedade já existia, e apenas foram acrescentados alguns 

espaços a tardoz. As águas originais estão representadas no corte a tracejado, e a cinza claro as divisões 

acrescentadas, que modificaram a forma do telhado e a fachada posterior. É possível perceber que o acesso a 

Figura 105 – Planta do primeiro andar, 1955 
(Fonte: processo de obra nº 25267) 
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este andar se faz na mesma posição das escadas com entrada pela Rua Quintinha e que a planta tem várias 

semelhanças com o primeiro andar, nomeadamente as duas paredes transversais que existem em todos os pisos. 

Antes desta obra, este piso poderia albergar criados ou espaços de arrumo, embora não se ponha de parte a 

hipótese de ter existido aqui uma área independente. De cada lado da trapeira poderiam estar quartos para criados 

e os espaços por trás destes poderiam ser arrumos. A trapeira talvez funcionasse enquanto quarto de engomar 

ou outra actividade de serviço semelhante.            

    

Figura 107 – Planta do terceiro andar (Fonte: processo de obra nº 25267) 

Figura 108 – Corte do sótão (processo de obra nº 25267) 

É apenas neste andar que existem vãos virados para o prédio colado a este, uma vez que é mais alto. 

Estas duas janelas podem ser originais, uma vez que a parede onde estão inseridas certamente será, e seriam 

assim a única fonte de luz devido às águas do telhado. Na imagem 3D em baixo representada, é possível perceber 

a diferença das cérceas e ainda o espaço que foi ampliado, por trás da cumieira. O telhado original terá sido 

apenas de duas águas, com trapeira. 

                       

Figura 109 – fachada principal (Fonte: autor) 

Figura 110 – Imagem 3D (Fonte: google earth) 

 

3.7. Rua de Caetano Palha, nº 22; Rua dos Poiais de São Bento, nºs 75 a 75B; obra nº 9084 
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Figura 111 – Rua de Caetano Palha, 22 (Fonte: googlemaps) 

Este prédio, que faz a esquina com a Rua dos Poiais de São Bento e a Rua de Caetano Palha, na freguesia 

da Misericórdia, é mais um exemplo claro de habitação plurifamiliar erudita de génese joanina. Tem três pisos 

mais sótão e espaço de cave. A fachada principal, virada para a Rua dos Poiais de São Bento, apresenta quatro 

vãos por piso alinhados entre si.  No piso térreo há uma janela de peito, junto à esquina, e os restantes vãos são 

portas: a mais larga, de entrada, está ao lado da janela e as outras duas, de acesso a um estabelecimento, têm a 

mesma largura dos vãos dos pisos superiores. Todos os vãos deste piso são de verga curva. 

O primeiro e o segundo andares possuem quatro janelas de sacada com varandas de base rectangular e 

guardas de ferro forjado. A varanda posicionada no sobre a porta de entrada é mais larga que todas as outras. As 

molduras destas janelas têm um desenho mais elaborado que as do piso térreo e também variam entre os pisos. 

As do segundo andar são iguais entre si e diferentes das do primeiro. Os pavimentos dos pisos são marcados por 

faixas de pedra que não se estendem para a fachada lateral. O espaço de sótão está separado do segundo andar 

por uma cornija onde assenta o beiral. Inclui uma série de trapeiras na sua composição: uma virada para a fachada 

principal, duas para a fachada lateral, duas viradas para o prédio adjacente e uma para tardoz. Os extremos da 

fachada principal são marcados por um cunhal, na esquina, e uma pilastra.  

A fachada lateral tem cinco vãos por piso, todos janelas de peito de verga curva. A Rua Caetano Palha é 

inclinada, portanto é possível fazer aqui a entrada para a cave, no vão mais próximo do tardoz. O único outro vão 

deste nível é uma pequena janela rectangular alinhada com os vãos do meio dos pisos superiores. 

         

Figura 112 – Fachada principal (Fonte: autor) 

Figura 113 – Fachada lateral (Fonte: autor) 

Figura 11424 - Fachada principal (Fonte: autor) 
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Não foi encontrada nenhuma planta completa do piso térreo no arquivo Municipal de Lisboa e o único 

espaço onde foi permitido entrar foi a entrada, pelo que a discussão deste prédio terá de ficar incompleta. A porta 

principal abre para um vestíbulo com quatro portas, duas de cada lado, e tem um vão de verga curva ao fundo, 

que está ligado, por meio de três degraus de pedra, a um patamar onde começa a escada de acesso aos pisos 

superiores.  O pavimento desta divisão é composto por quadrados brancos e cinza de mármore. Os degraus da 

escada são de madeira e esta desenvolve-se em torno de uma área quadrangular com um espaço vazio no centro. 

Os azulejos azúis e brancos que acompanham o início da escada parecem ser joaninos. A escada em si aparenta 

ser mais recente, por ser de madeira e não de pedra, mas é bastante provável que sempre tenha estado implantada 

nesta posição.          

                        

Figura 115 – Vestíbulo (Fonte: autor) 

Figura 116 – Escada (Fonte: autor) 

Figura 117 - Escada (Fonte: autor)      

 A única porção de planta encontrada corresponde ao espaço do estabelecimento, servido por duas portas 

e com uma divisão principal e duas de arrumo. A planta desenhada ao lado desta não pretende ser uma tentativa 

de reconstituição, mas sim uma representação do espaço que sobra no piso térreo. A amarelo está delimitada a 

área que não se conhece. O espaço entre a fachada lateral e o conjunto do vestíbulo mais as escadas resulta 

peculiar, até porque acaba numa janela. 
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Figura 118 – Planta do estabelecimento (Fonte: processo de obra nº 9084) 

Figura 119  - Esquema | Escala 1:200  (Fonte: autor) 

  Quanto ao primeiro andar, só foi encontrada uma representação da pequena área representada abaixo, 

portanto é difícil analisá-lo. É possível ver um corredor de cada lado da caixa de escadas, que também aparece 

nas plantas do segundo andar, bem como uma pequena varanda a tardoz, que certamente será posterior ao século 

XVIII. Corresponde à transformação de uma divisão numa casa de banho, que certamente substituiu a pia de 

despejo da varanda da cozinha26. 

 

Figura 120 – Planta parcial do primeiro andar (Fonte: processo de obra nº 9084) 

 A planta do segundo andar permite perceber que o acesso ao terceiro andar já não é feito pela caixa de 

escadas, mas sim através de uma escada de tiro paralela à fachada principal. Existe, neste piso, uma grande sala 

que ocupa toda a fachada principal. Este desenho pertence a um projecto de modificação de 1965, quando este 

andar funcionava como um espaço de eventos com o nome de “Casa dos Tabuenses”27 e a sala era na realidade 

um salão de festas com um palco, pelo que pode não ter sido sempre tão ampla. 

                                                           
26 Projecto de alteração do processo de obra nº 9084. 
27 Idem. 
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Figura 121 – Planta do segundo andar (Fonte: processo de obra nº 9084) 

Figura 122 – Reconstituição parcial do segundo andar (Fonte: autor) 

 A planta parcial do terceiro de 1954 andar representada abaixo, de um projecto de introdução de uma 

casa de banho numa parte da área de um quarto, mostra que a cozinha está na mesma posição da que teria sido 

inicialmente a do segundo e que se vê no primeiro. 

              

Figura 123 – Planta parcial do terceiro andar (Fonte: processo de obra nº 9084) 

Figura 124 – Corte (Fonte: processo de obra nº 9084)         

3.8. Rua da Cruz dos Poiais, nºs 17 a 23; Rua da Paz à Misericórdia, Empena; obra nº 13624 

       

Figura 125 – Rua da Cruz dos Poiais, 17-23 (Fonte: googlemaps) 

Figura 126 - Rua da Cruz dos Poiais, 17-23 (Fonte: googlemaps) 

Figura 12725 – Fachada principal (Fonte: autor) 
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O próximo prédio está implantado na Rua da Cruz dos Poiais, entre os nºs 17 e 23, na freguesia da 

Misericórdia.  Trata-se de um prédio com três pisos e águas furtadas. A fachada apresenta cinco vãos por piso: 

as janelas do primeiro andar são de sacada, com varandas individuais de base rectangular e guardas de ferro 

forjado, e as janelas do segundo andar são de peito. O pavimento do primeiro e segundo andares é marcado por 

uma faixa de pedra. Junto à empena a norte da fachada, estão três óculos posicionados axialmente na vertical, a 

iluminar as escadas de tiro. Estes óculos são os elementos mais nobres da fachada, devido ao seu desenho 

elaborado. 

 O estudo deste caso não pode ser muito aprofundado, uma vez que só existe uma planta parcial do 

primeiro andar. Este planta apanha o óculo e as duas janelas de sacada ao seu lado. É possível perceber, pela 

espessura e falta de interrupções da parede perpendicular à fachada, que este caso tem um sistema de esquerda 

e direito com entradas independentes. Este prédio estende-se, actualmente, até à Rua da Paz à Misericórdia, mas 

é evidente que a única área de implantação original é a que tem a mesma profundidade dos prédios que o ladeiam. 

    

Figura 12826 – Planta parcial do primeiro andar (Fonte: autor/processo de obra nº 13624) 

Figura 129 – Óculo (Fonte: autor) 

3.9. Calçada de Santana, 136-150; obra nº 1459 

 

Figura 130 – Calçada de Santana, 136-150 (Fonte: googlemaps) 
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Figura 131 – Fachada principal (Fonte:Ana Rosado, A habitação característica do Antigo Regime na encosta de Santana: Tipologias e 
Modos de Habitar) 

     

A Calçada de Santana tem vários exemplos de habitação de génese joanina comum, bem como alguns 

de habitação nobre. No presente trabalho serão discutidos dois prédios desta rua. O primeiro, localizado entre os 

nºs 136 e 150, na freguesia de Arroios, tem cinco pisos e águas furtadas. Encontra-se, de momento, em obras. O 

seu interior foi recentemente demolido na sua totalidade e as obras que estão a ser feitas vão restabelecer a sua 

função de habitação. O último piso e as águas furtadas são adições posteriores, muito provavelmente do século 

XIX. Isto torna-se evidente por causa da existência do beiral a separar este novo piso dos restantes, dos vãos 

rectangulares com cantaria simplificada e do ligeiro recuar da fachada. O ritmo da fachada é bastante regular, 

exceptuando parte da esquina com a Calçada Nova do Colégio, uma vez que existe aqui uma sobreloja 

desnivelada com o piso térreo da parte esquerda do edifício. A fachada principal, virada para a Calçada de 

Santana, tem oito vãos por piso, que são idênticos no primeiro e segundo andares. A outra fachada, na Calçada 

Nova do Colégio, tem cinco vãos por piso. Existe uma gravação na pilastra central com as palavras “Menezes Ano 

1760”, relevando assim o apelido do proprietário28. 

                                                           
28 Ana Rosado, A habitação característica do Antigo Regime na encosta de Santana: Tipologias e Modos de Habitar, 2013, 
p. 59. 

Figura 132 – Fachada principal (Fonte: 
Núcleo Fotográfico do AML) 
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Figura 13327 – Fachada principal (Fonte: processo de obra nº 1459) 

                     

Figura 134 – Planta da cave, 2010 (Fonte: CML) 

Figura 135  - tentativa de reconstituição da cave | Escala 1:200 (Fonte: autor)  

A análise de um levantamento feito em 2010, antes da demolição, sugere que se trata de um caso em 

que dois prédios foram geminados, talvez no século XVIII e, depois, unidos sob a mesma propriedade e unificados 

for uma fachada comum. Existe ainda uma separação muito clara, em planta, através uma parede mestra. A 

entrada pela Calçada Nova do Colégio dá acesso a uma parte do prédio que, a este nível, não se estende para o 

resto da implantação deste edifício, correspondente ao perímetro de um dos prédios. O outro prédio corresponderia 

à planta restante, que a este nível não existe, uma vez que a Calçada de Santana é relativamente inclinada.  A 

primeira fração era notoriamente menos nobre que a segunda: está voltada para um beco e a fachada não 

apresenta cantarias ornamentadas. Ao retirar-se as paredes que correspondem a claras adições para a criação 

de instalações sanitárias, é possível verificar a existência de duas portas nesta fachada e duas viradas para a 

calçada de Santana. As da Calçada Nova do Colégio correspondem a uma entrada para o piso térreo e a outra de 

acesso à sobreloja, através de uma escada de tiro que começa imediatamente a seguir à porta e é perpendicular 
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a esta rua. A primeira porta dá acesso a um conjunto de espaços de pequenas dimensões, que não estão ligados 

ao piso de cima. Muito provavelmente seria uma habitação para uma família pertencente a um estrato social inferior 

às dos restantes fogos do prédio. Era comum, na época, existirem fogos de menores dimensões nos pisos 

inferiores de prédios de cariz nobre. Estes fogos seriam mais simples, tanto no interior como no exterior. Também 

é possível que este fosse na realidade uma loja, embora a compartimentação leve a crer que não seja este o caso. 

O fogo é iluminado por uma pequena janela e tem cinco divisões, quatro das quais com dimensões bastante 

semelhantes. As linhas das paredes que o dividem existem também nos pisos superiores, o que sugere que esta 

organização sempre tivesse sido assim. A divisão localizada junto à escada de tiro tem uma forma estreita e em 

L, que no piso de cima corresponde a uma zona de passagem, mas que aqui é peculiar. Os espaços desta secção 

com acesso pela Calçada de Santana correspondem a duas lojas de pequenas dimensões que, naturalmente, 

estão desniveladas em relação a esta rua, pelo que têm à entrada degraus que descem para o interior. Na loja da 

esquerda, com entrada pelo nº 148, existe uma reentrância a parede mestra de uma das divisões, o que aponta 

para a existência de uma chaminé que se confirma através da visualização da planta das coberturas. Esta 

reentrância não se verifica, no entanto, no resto das plantas e, como veremos mais tarde, não era aqui que se 

localizava a cozinha. 

 

Figura 137 – Tentativa de reconstituição da sobreloja | Escala 1:200 (Fonte: autor) 
Figura 136 – Planta da sobreloja (Fonte: CML) 
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Na sobreloja desta parte do prédio ainda não existe ligação ao prédio com que mais tarde foi unido. As 

escadas de tiro dão acesso a um patamar que assegura a distribuição para dois fogos: um imediatamente à sua 

esquerda e outro à direita, ligado a um corredor. Este corredor, muito provavelmente, foi ocupado originalmente 

por outro lanço de escadas de ligação aos restantes pisos. Com a união dos dois prédios, deixou de existir acesso 

aos pisos superiores através desta escada e, no primeiro e segundo andares o espaço total desta suposta caixa 

de escadas passou a ser ocupado por uma divisão em cada piso. Outra hipótese é a de este prédio ter tido 

originalmente apenas dois pisos. A compartimentação deste piso sugere que aqui estivariam dois fogos, esquerdo 

e direito, embora a ideia de um único fogo também não seja descabida. A tardoz, há reentrâncias que comprovam 

a existência de uma cozinha no canto posterior, a este. A reentrância de uma provável chaminé visível no piso 

térreo desta rua, mencionada anteriormente, não está desenhada neste piso, mas é possível que tivesse existido 

uma nesta posição, no piso da sobreloja, correspondente a uma cozinha, o que significaria que havia mesmo dois 

fogos. A chaminé visível na cobertura contribui para esta teoria. Existe uma parede paralela à Calçada Nova do 

Colégio que divide cada fogo, mais uma série de paredes transversais que não parecem seguir nenhuma regra 

específica, embora, como atrás foi dito, algumas destas linhas existam em pisos superiores. 

Este nível corresponde ao rés-do-chão do prédio com entrada pela Calçada de Santana. Dois dos cinco 

vãos desta parte, os da esquerda, servem uma loja estreita que se estende até ao tardoz. O maior vão, ao centro, 

corresponderia certamente à entrada principal para os pisos de habitação, embora em 2010 fosse apenas a 

entrada para um armazém. Estaria ligado a um grande vestíbulo, que mais tarde foi dividido. Quatro degraus à 

direita davam acesso a uma escada de tiro perpendicular à Calçada de Santana e iluminada por uma pequena 

janela de peito. Parece ser este prédio que definiu a fachada daquele com que mais tarde foi geminado e não o 

contrário, uma vez que há uma parede, na parte menos nobre, que termina no alinhamento de uma janela da 

fachada principal. A pilastra central que se vê na fachada principal confirma a existência de dois prédios 

geminados. 
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Figura 139 –  Reconstituição do primeiro andar | Escala 1:200 (Fonte:autor) 

 

É ao nível do primeiro andar que surge um sistema de esquerdo e direito pela união dos dois prédios, e 

é esta a primeira planta em que ambas as partes se encontram ao mesmo nível. A escada de tiro está implantada 

no extremo direito da parte a norte e faz a distribuição para dois fogos, num patamar situado a meio da planta. 

Como mencionado anteriormente, é provável que a união dos dois prédios tenha sido feita pouco depois da sua 

construção, e neste piso foram implementados dois fogos diferentes. O da direita desenvolve-se pela Calçada 

Nova do Colégio, com todas as divisões viradas para esta rua menos uma, que certamente funcionaria como sala 

de estar. A entrada dá acesso a um corredor, paralelo à escada, que faz a distribuição para todas as divisões. A 

posição da cozinha original nesta fracção seria a tardoz, como é costume, e isto comprova-se pela reentrância na 

parede mestra e na chaminé visível na cobertura. Esta cozinha está rodeada por três outras divisões: dois quartos 

e um outro espaço que talvez funcionasse como uma pequena sala. A divisão imediatamente à frente da porta de 

entrada poderia ser uma saleta ou um quarto. Apesar de não estarem desenhados neste levantamento de 2010, 

é provável que também existissem comunicações entre estas divisões junto à fachada e não apenas pelo corredor. 

Este fogo usufrui ainda de dois pequenos compartimentos que ocupam o espaço que sobra sob a caixa de escadas 

e ambos funcionam como arrumações. 

A parte a norte corresponde a um segundo fogo, com divisões maiores, uma vez que esta fracção teria 

originalmente um carácter mais nobre. Algumas das paredes que as separam são, mais uma vez, um pouco 

confusas, em contraste com a regularidade da fachada. A entrada faz-se na posição simétrica à do outro fogo e 

Figura 138 – Planta do primeiro andar (Fonte: 
CML) 
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dá acesso a um vestíbulo. Ao eliminar-se as paredes que delimitam corredores estreitos adicionados 

posteriormente, ficam duas grandes salas viradas para a Calçada de Santana, cada uma servida por duas janelas 

de sacada. Quando os dois prédios se encontravam separados, a cozinha deste seria também a tardoz, o que se 

pode comprovar pela presença de uma chaminé visível na cobertura.  

Existe, por trás desta parte, uma extensão construída posteriormente que, possivelmente, terá surgido 

assim que se fez a união dos dois prédios. Está aqui representada a cinza claro a parte desta extensão que se 

pensa ter sido a primeira a ser construída e que existe no rés-do-chão e nos dois primeiros andares. É evidente 

que, quando os dois prédios foram ligados, esta nova porção começou a funcionar como cozinha, e a chaminé 

visível na cobertura comprova-o. Mais recentemente, foram feitas ainda várias adições, a tardoz e a norte, que 

estão representadas nas plantas disponíveis em anexo. No primeiro andar esta adição foi feita para servir o fogo  

esquerdo e foi implantada na extensão da linha da escada de tiro. Desta primeira parte da extensão, fazem apenas 

parte um espaço de passagem, dois espaços de arrumação e a cozinha. Os vãos da fachada estão virados para 

a secção a norte. 

 

Figura 141 – Reconstituição do segundo andar | escala 1:200 (Fonte: autor) 

No segundo andar, surge finalmente ligação directa entre as duas fracções formando um único fogo, pelo 

menos no levantamento mais recente. A disposição dos espaços é bastante semelhante, mas existem algumas 

Figura 280 – Planta do segundo andar (Fonte: 
CML) 
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diferenças, sendo a mais significante o fim da escada de tiro, que passa a ser uma escada com lanços opostos. 

O espaço que no primeiro andar serve de entrada ao fogo esquerdo é aqui um espaço de passagem em forma de 

L, que faz a ligação entre a entrada, uma sala grande virada para a Calçada Santana e um vão de acesso à parte 

da direita. 

 

Figura 143 – Reconstituição do terceiro andar | Escala 1:200 (Fonte: autor) 

Ao nível do terceiro andar, deixa de existir a extensão a tardoz dos pisos inferiores. Seria esta a forma da 

planta de implantação dos dois prédios antes de terem sido geminados. Volta a existir, aqui, uma divisão entre 

esquerdo e direito, com linhas de divisão parecidas com as dos pisos inferiores, mas com uma compartimentação 

mais cerrada e com um corredor com um desenho bastante irregular. Volta a aparecer, ainda, a escada 

perpendicular à Calçada Nova do Colégio que liga a cave ao rés-do-chão na fracção da direita, desta vez para 

fazer a ligação do terceiro andar ao sótão. Esta escada é evidentemente uma adição posterior à ligação entre as 

duas partes, assim como todas as outras pequenas escadas novas que aparecem neste nível: uma adjacente à 

fachada posterior da parte direita e outra, na parte esquerda, perpendicular à calçada Santana e adjacente à 

parede principal que atravessa em profundidade o fogo. 

 

3.10. Calçada de Santana, nºs 24 a 26; Rua de Martim Vaz, nº 1; obra nº 246 

 

Figura 142 – Planta do terceiro andar 
(Fonte: CML) 
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Figura 2944 – Calçada de Santana, 24-26 (Fonte:googlemaps) 

Figura 145 – Fachada principal (Fonte: autor) 

Figura 146 - Esquina (Fonte: autor) 

                  A Calçada de Santana é uma das ruas de Lisboa com mais exemplos de prédios com génese joanina, 

embora grande parte deles correspondam a habitação corrente. Para o presente trabalho, foi selecionado mais 

um prédio implantado aqui, desta vez entre os nºs 24 e 26. Encontra-se, de momento, fechado e coberto. Será 

alvo de obras de reconstrução nos próximos anos e o material utilizado para o analisar foi um estudo histórico e 

patrimonial elaborado por José Sarmento de Matos e Jorge Ferreira Paulo em 2015, bem como um diagnóstico 

feito pela empresa A2P em 2016. O levantamento utilizado para fazer as reconstituições foi feito pelo atelier 

“Appleton & Domingos, Arquitectos”.  

 Este prédio tem actualmente cinco pisos mais sótão e está implantado na esquina da Calçada de Santana 

com a Rua Martim Vaz. Tem um fogo por piso. A fachada principal, virada para a Calçada de Santana, possui três 

vãos por piso. No piso térreo existem duas portas e uma janela. A porta do meio é a mais larga e é também a que 

tem a moldura de pedra mais elaborada, mas a visualização da planta deste piso mostra que não é esta a porta 

principal de acesso às habitações, essa está à sua esquerda. A largura desta porta pode indicar que existisse 

neste piso uma cavalariça. A janela de peito posicionada na esquina está inserida num vão com um painel de 

pedra decorado na parte superior. Todos estes três vãos têm molduras diferentes entre si e todas estas molduras 

são mais nobres que as restantes do prédio. A porção da Rua de Martim Vaz ocupada por este prédio é composta 

por umas escadas. Na esquina, no início das escadas, existe hoje uma porta de ligação ao interior da loja, com 

três degraus para vencer o desnível. É muito provável que esta porta não seja original, uma vez que o vão é 

rectangular e bastante mais simples que os restantes. Também não parece ser necessária se o interior 

correspondesse, de facto, a uma cavalariça. Poderia, no entanto, existir aqui uma janela. Existem mais dois vãos 

neste nível, posicionados no seguimento das duas últimas fiadas de janelas desta fachada. Ambos correspondem 

a pequenas janelas rectangulares. A fachada virada para esta rua tem seis vãos por piso. 

 Todas as restantes janelas do prédio são de sacada, exceptuando as do primeiro andar, que são de peito. 

A partir do primeiro andar, todos os vãos de cada piso são iguais em ambas as fachadas. As janelas do segundo 

e terceiro andares possuem varandas de base rectangular assentes em mísulas. Existem faixas de pedra a marcar 

os pavimentos do segundo e terceiro andares. O quarto andar foi claramente acrescentado, possivelmente no 

século XIX. As janelas deste piso são iguais às do segundo e terceiro andares, mas desta vez são servidas por 
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uma única varanda corrida, assente em mísulas, que se estende por ambas as fachadas. Nos extremos da fachada 

principal é possível ver cunhais. 

 Abaixo estão representadas as fachadas que existem actualmente, bem como uma reconstituição da 

fachada principal encontrada no estudo histórico mencionado anteriormente.  

    

Figura 147 – Reconstituição da fachada principal (Fonte:José Sarmento de Matos e Jorge Ferreira Paulo, op, cit.) 

Figura 148 - Fachada principal (Fonte:José Sarmento de Matos e Jorge Ferreira Paulo, op, cit.) 

Figura 149 - Fachada lateral(Fonte:José Sarmento de Matos e Jorge Ferreira Paulo, op, cit.)                 

No estudo de diagnóstico, este edifício é apresentado como “prédio de Isidoro José de Almeida”, erguido 

em 1749, aquando do surgimento do chamado prédio nobre. Parece não ter sofrido danos significativos com o 

terramoto de 1755. O proprietário deste prédio nunca o habitou, pelo que foi feito precisamente para rendimento29. 

Sabe-se, assim, que foi construído na década com o maior surto construtivo do reinado de D. João V30, e é um 

dos exemplos de prédio nobre mais notáveis.  

O piso térreo era ocupado, na maioria da sua área, por um estabelecimento comercial composto por três 

divisões. Os registos documentais apontam para que este sempre tenha sido um piso com comércio, o que põe 

de lado a hipótese da cavalariça, embora este uso fizesse sentido: o primeiro espaço é suficiente amplo para 

albergar carruagens ou cavalos e a divisão a tardoz poderia ser um palheiro. A divisão do meio parece ter um arco 

de suporte às escadas dos pisos superiores. Existe também uma pequena casa de banho aqui inserida que foi 

removida no desenho da reconstituição. A última divisão, a tardoz, parece ter duas abóbadas separadas por um 

arco. Estas abóbadas suportam o peso das chaminés dos pisos de cima. Na planta do levantamento deste piso, 

a parede que separa o espaço do meio deste último parece estar interrompida, para além da porta, por um vão 

que a corta diagonalmente. Para a reconstituição, esta abertura foi removida porque não foi possível perceber a 

sua razão de ser. 

A área que sobra, colada ao prédio ao lado e sem acesso à loja, corresponde essencialmente a um 

vestíbulo e a espaços de passagem, bem como a acessos.  Parte do vestíbulo é ocupada por um arrumo que se 

                                                           
29 José Sarmento de Matos, Jorge Ferreira Paulo, Estudo Histórico e Patrimonial, Prédio de Rendimento na Calçada de 
Sant’ana, 214 a 26, 2015, p. 3. 
30 Francisco José Gentil Berger, Manuel da Costa Negreiros no Estudo Sistemático do Barroco Joanino na Região de 
Lisboa, 1990, p. 311. 
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estende até ao início da escada de acesso aos andares. Em frente à porta nº 26, a meio do arrumo que existe 

hoje, há um degrau para um patamar onde estão dois arcos policurvados que são definitivamente originais. Os 

azulejos que se vêm na fotografia abaixo são do século XIX. O nível deste patamar estende-se até ao interior do 

arrumo, onde existe um degrau. Os desenhos do estudo histórico confirmam que há um desnível no arrumo, que 

parece ter sido aumentado, embora isto não seja certo. No caso de ter, de facto, sido ampliado, terminava no 

seguimento do arco, o que daria uma forma mais regular ao vestíbulo. O tecto de saia e camisa também tem 

aspecto de ser original e as suas tábuas parecem confirmar que a parede do arrumo que se vê na foto foi 

acrescentada, pois a última tábua do lado direito aparenta ter sido cortada para construir se a parede. A linha a 

tracejado que se vê no interior do arrumo, no desenho do levantamento, provavelmente corresponde a um desnível 

do tecto. Após o segundo arco, à direita, está o início da única escada de ligação aos andares. Há ainda outras 

duas escadas perpendiculares a esta, que também partem do patamar, uma a subir e a outra a descer, que 

comunicam com dois espaços separados de baixo pé-direito, um em cima do outro, que poderiam ser quartos para 

criados. Parece ter havido aqui uma intervenção, talvez no século XIX, na mesma altura em que o último piso foi 

construído, e é difícil perceber qual seria a configuração original desta área. A parede perpendicular à fachada 

principal que delimita estes compartimentos é consideravelmente mais grossa que a que começa no vestíbulo e 

se estende até ao final do arrumo.  

  

Figura 150 – Arcos do patamar (Fonte: João Vieira Caldas) 

Figura 151 -  Planta do rés-do-chão (Fonte: Appleton & Domingos, Arquitectos) 

Figura 152  - Reconstituição do rés-do-chão | escala 1:200 (Fonte: autor) 

          A escada entre o piso térreo e o primeiro andar, de tiro, termina num pequeno patamar com duas portas, 

uma para cada lado do fogo. Cada porta tem ainda um degrau, o que faz deste o único piso que não está todo ao 

mesmo nível, à excepção do térreo. Este desnível do patamar não existe nos pisos superiores. Resulta do facto 

de a escada de tiro não subir o suficiente. A continuação para os pisos superiores faz-se através de escadas de 
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lanços opostos, separados por uma parede. A entrada mais próxima da fachada da Calçada de Santana abre para 

uma grande sala no canto, iluminada por quatro janelas de peito. Esta divisão está ligada a uma outra, que 

provavelmente seria um quarto que ocupa o comprimento da sala mais as escadas (representado na fotografia 

abaixo). Parece estar dividido por um arco na mesma posição de uma parede que existe no segundo e terceiro 

andares. Sem saber ao certo se se trata mesmo de um arco e sem fotografias não é possível dizer com certeza 

se estariam aqui duas divisões ou apenas uma.  A metade posterior é composta por mais quatro espaços. Junto 

às escadas está o que parece ser uma sala, ligada à cozinha. Quando o levantamento foi feito, não estava aqui 

uma cozinha, mas sim uma sala com um arrumo e uma casa de banho, uma vez que este piso e o segundo andar 

eram um só fogo, mas a posição da cozinha é a mesma em todos os pisos superiores, portanto é natural que a 

primitiva cozinha fosse aqui. Ao lado da cozinha está o que possivelmente terá sido um quarto e, em baixo deste, 

um outro. A parede interior destes dois quartos está desencontrada com a parede que começa nas escadas e 

acaba na fachada principal. 

 

Figura 153 - Planta do primeiro andar (Fonte: Appleton & Domingos, Arquitectos) 

Figura 154 - Reconstituição do primeiro andar  | escala 1:200 (Fonte: autor) 

 O segundo andar é bastante semelhante ao primeiro no que toca à sua configuração. Desta vez, a parede 

mestra a tardoz tem duas reentrâncias, uma na cozinha e outra no quarto contíguo, que certamente correspondem 

a armários. Em relação ao piso inferior, a chaminé está, naturalmente, mais afastada do limite da parede mestra, 

pois tem de existir espaço, em corte, para a respectiva fuga. Nas fotografias abaixo, é possível ver a sala 

posicionada entre as escadas e a cozinha, bem como a porta virada para o quarto. O tecto parece ser original e a 

porta também.  
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Figura 155 – Tecto de saia e camisa(Fonte: João Vieira Caldas) 

Figura 156 – Porta para o quarto(Fonte: João Vieira Caldas) 

Figura 157 - Tecto (Fonte: João Vieira Caldas) 

Na fotografia em baixo, à esquerda, é possível ver parte da cozinha deste piso. A porta de acesso ao 

quarto tem uma bandeira de madeira rectangular, ao contrário de quase todas as portas que se vêm nas 

fotografias, todas de verga curva. A única outra porta sem verga curva que se vê é precisamente a que liga a 

cozinha ao quarto no terceiro andar. Isto não significa necessariamente que não seja original ou que tenha mudado 

de posição, apenas seria uma porta com menos importância. A outra fotografia foi tirada  no quarto no canto da 

fachada principal com o prédio ao lado. O tecto de ambas fotos parece ser original. 

                                       

Figura 158 – Cozinha  (Fonte: João Vieira Caldas) 

Figura 159 – Tecto (Fonte: João Vieira Caldas) 
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Figura 160 - Planta do segundo andar (Fonte: Appleton & Domingos, Arquitectos) 

Figura 161 - Reconstituição do segundo andar | escala 1:200 (Fonte: autor) 

O terceiro andar tem, mais uma vez, uma configuração idêntica ao segundo e primeiro. Este é o último 

andar de origem. Este prédio foi, portanto, claramente concebido enquanto prédio de andares para rendimento e 

é um dos exemplos de habitação plurifamiliar joanina não corrente, em Lisboa, que melhor representa esta época, 

por não ter sofrido alterações que tornem complicado perceber a distribuição original, apesar de o estado de 

conservação em que se encontra ser bastante mau. A principal diferença entre este piso e os inferiores está nas 

escadas. No desenho do levantamento vê-se que o acesso ao quarto se faz através de um lanço perpendicular à 

fachada principal. Como na origem só existia um lanço de escadas, que vinha de baixo, o espaço sobrante poderia 

ser um arrumo ou então não existia de todo, aumentando assim a profundidade da sala. Outra opção seria existir 

aqui um acesso a um espaço de sótão. Em qualquer uma das hipóteses fica a sobrar alguma área entre a escada 

e a parede dos quartos colados ao prédio adjacente, que poderia ser um espaço de passagem. Para fazer o 

desenho da reconstituição, assumiu-se que existia, de facto, acesso ao sótão, provavelmente com compartimentos 

de serviço. À planta do levantamento foi ainda removida uma parede a dividir o quarto do canto entre a fachada 

principal e o prédio ao lado, por não existir em mais piso nenhum. Pode ter sido acrescentada na mesma altura 

que o último piso foi construído. Nas fotografias abaixo está representada a grande sala junto à fachada principal, 

iluminada por quatro janelas de sacada. Tanto o tecto como os vãos parecem ser de origem. 

             

Figura 162 - Sala(Fonte: João Vieira Caldas) 
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Figura 163 - Planta do terceiro andar (Fonte: Appleton & Domingos, Arquitectos) 

Figura 164 - Reconstituição do terceiro andar | escala 1:200 (Fonte: autor) 

Abaixo, na fotografia da esquerda, é possível ver uma escada em caracol ao fundo, que parece estar 

construída na cozinha. Esta escada não aparece em nenhum desenho e, obviamente, não é original. Na fotografia 

do meio está a cozinha deste andar, com a mesma porta rectangular do segundo andar, mas desta vez sem a 

bandeira. À direita está representada a sala entre a cozinha e as escadas. As bandeiras que existem por cima da 

maior parte das portas variam entre si, bem como os tectos.  

                            

Figura 165 - Escada | Cozina | Porta (Fonte: João Vieira Caldas) 

      

O tecto de saia e camisa das escadas, na fotografia abaixo, é original e contribui para a confirmação de 

que os acessos são de origem. Ainda existem vários vestígios de revestimentos de azulejos originais neste prédio. 

Os azulejos aqui apresentados são nitidamente joaninos, a azul e branco, com cercaduras de enrolamentos, 

painéis figurativos e rodapés marmoreados. Cada painel é adaptado à situação em que está inserido.  
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Figura 166 -  Escada (Fonte:José Sarmento de Matos e Jorge Ferreira Paulo, op, cit.) 

 

 Aqui vêem-se albarradas joaninas e silhares constituídos apenas por cercadura e rodapé. 

       

Figura 167 - Azulejos(Fonte:José Sarmento de Matos e Jorge Ferreira Paulo, op, cit.)        

 

 O quarto andar, contruído no século XIX, mantém uma configuração semelhante aos pisos inferiores, com 

a cozinha na mesma posição (cuja chaminé se pode ver na planta da cobertura). As principais diferenças estão 

na posição das escadas e na introdução de um corredor, que ainda não era usual durante o período joanino. 

 

Figura 168 - Plantas do quarto andar, sótão e cobertura (Fonte: Appleton & Domingos, Arquitectos) 
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3.11. Calçada de Arroios, nºs 2 a 8ª; Rua de Arroios, nºs 263 a 273; Rua Carlos José Barreiros, nºs 1 a 

1B; obra nº 25937 

 

 

Figura 169 – Calçada de Arroios, 2-8 (Fonte: googlemaps) 

              

Figura 170 – Fachada principal (Fonte: autor) 

            Este prédio situa-se na freguesia de Arroios, na esquina da Calçada de Arroios com a Rua Carlos José 

Barreiros. pertence actualmente à mesma propriedade de um outro prédio que parece ser posterior, possivelmente 

do século XIX, ao qual está colado, embora não pareça existir ligação entre eles no interior. A parte claramente 

joanina é a porção a oeste que se vê no mapa acima representado. Os dois prédios são hoje reconhecidos 

legalmente como apenas um e possuem o mesmo número de obra31, mas aqui será discutida essencialmente a 

parte mencionada. Trata-se de um prédio que, na fachada principal da parte mais nobre, tem rés-do-chão, 

sobreloja e primeiro andar. Aparenta ter aqui dois fogos por piso. Os dois fogos do primeiro andar estão, de 

momento, habitados, mas os estabelecimentos comerciais do rés-do-chão estão abandonados e em más 

condições. Não foi possível entrar em nenhuma destas habitações, mas foi feita uma visita às partes comuns do 

interior do prédio e a sua análise será feita com base nessa visita. Os únicos projectos de alteração encontrados 

no Arquivo Municipal de Lisboa dizem respeito ao prédio acrescentado, pelo que não foi encontrada nenhuma 

planta deste, o que dificulta bastante a sua compreensão. Serão apenas discutidos alguns aspectos relacionados 

com o exterior e a parte comum do seu interior. 

O piso térreo da fachada principal tem cinco vãos: quatro portas e uma janela. A porta do meio, a de 

entrada nas habitações, é a que tem o vão mais alto e de desenho mais elaborado. A moldura de pedra estende-

se até à janela da sobreloja, que tem uma forma diferente dos restantes vãos a este nível.  A porta possui uma 

                                                           
31 Processo de obra nº 25937 
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bandeira que está posicionada entre o nível do tecto do vestíbulo que se encontra por trás dela e a base da janela 

da sobreloja. À direita da porta central estão mais duas, que possivelmente serão de acesso ao interior de um dos 

fogos deste piso, ou um estabelecimento comercial. Os dois vãos restantes, uma porta e uma janela, servem um 

estabelecimento que não se encontra, de momento, em funcionamento. Existe um sóco de pedra que ocupa toda 

a fachada até ao nível do topo destes vãos. 

As janelas de peito da sobreloja são de verga curva e estão alinhadas com os vãos do piso térreo, embora 

estes variem em largura. Apesar da janela central ser mais complexa que as restantes, estão todas ao mesmo 

nível. Quanto às janelas do primeiro andar, são todas de sacada, com varandas individuais de base rectangular e 

guardas de ferro forjado apoiadas em mísulas que tocam nos topos das vergas das janelas da sobreloja. A verga 

da moldura destas janelas tem um desenho mais elaborado que o das da sobreloja, que é igual em todas as 

janelas menos na central, onde é ainda mais complexo, criando, juntamente com a grande porta de entrada, um 

efeito claramente barroco de ligação dos vãos axiais da fachada. Os extremos desta fachada têm um cunhal e 

uma pilastra. O pavimento do primeiro andar está marcado por meio de uma faixa de pedra que continua na 

fachada lateral e no prédio adjacente. Há ainda uma faixa a marcar o que certamente será o tecto do primeiro 

andar, um pouco abaixo da cornija sob a qual está assente o telhado.  

             

Figura 171 – Fachada lateral (Fonte: autor)                   

                           A Calçada de Arroios tem alguma inclinação, pelo que os vão da fachada lateral, que se 

prolonga nesta rua, não estão todos ao mesmo nível. O sóco de pedra da fachada principal que marca o pé-

direito do piso térreo prolonga-se para esta fachada e vai ficando mais baixo com o desnível. Nesta posição da 

fachada estão duas janelas e uma porta. Esta porta, de acesso a habitações da sobreloja, tem também uma 

verga que corresponde ao parapeito da janela de peito, com a qual partilha uma moldura. A porta mais larga e 

de desenho mais complexo da fachada lateral está do lado esquerda desta primeira porta e abre para um 

estabelecimento comercial. O topo deste vão já corresponde ao nível da sobreloja e as mísulas da varanda que 

o encimam estão em contacto com a respectiva verga. Existem ainda uma janela e três portas a norte. A porta 

do meio destas três é a única excepção ao ritmo relativamente regular desta fachada. Por cima desta, ao nível 

do primeiro andar, está uma moldura de um óculo que pode ser decorativa ou ter pertencido mesmo a uma 

abertura que, entretanto, foi fechada. 

As janelas de sacada do primeiro andar também são idênticas às da fachada principal. A barra que marca 

o tecto deste piso só se estende até à posição da porta mais larga, de acesso ao estabelecimento. O mesmo 
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acontece com o telhado. Na parte sobrante do prédio, existe um segundo andar, possivelmente acrescentado no 

século XIX ou final do século XVIII, na mesma altura em que foi construído o prédio adjacente (embora isto seja 

meramente hipotético). As quatro janelas de peito deste andar possuem uma moldura rectangular.  

 

      

Figura 172 – A outra secção do prédio (Fonte: autor)       

 

O prédio adjacente, que se pode ver nas fotografias acima, tem três pisos. A fachada principal é bastante 

regular, com seis vãos por piso. O piso térreo tem duas portas, mas a da esquina do lado esquerdo está inutilizável 

por não ter degraus para chegar à soleira, ao contrário do que acontece na porta central. As janelas de peito de 

verga curva do primeiro e segundo andares são todas iguais. Aqui também existem faixas de pedra a marcar o 

pavimento dos pisos. Há um “cordão” a marcar o que possivelmente será o tecto do último andar. A fotografia do 

arco estrutural, em cima e à direita, pertence a um café com entrada pela fachada lateral, na Rua de Arroios.  

 

       

Figura 173 -  Vestíbulo (Fonte: autor) 

  

 A porta principal da secção do prédio nitidamente joanina abre para um vestíbulo que aparenta ter sido 

alvo de obras, uma vez que os azulejos das paredes são claramente recentes. O tecto foi estucado, mas pode ser 

parcialmente original. Ao fundo deste vestíbulo há um vão com arco, implantado em cima de um degrau de um 

patamar onde começa a escada. Neste nível existem ainda duas portas, uma em frente e outra à direita, mas é 

difícil perceber se abrem para fogos ou arrumos. É possível que esta porta principal só dê acesso aos fogos do 

primeiro andar, que parecem ser mais nobres. O primeiro lanço da escada, em pedra, apresenta uma porta 

suspensa, sem acesso. Parece estar ao nível da sobreloja. Depois do primeiro lanço existe outro, mais pequeno, 

perpendicular a este, e ainda outro, paralelo ao primeiro, que finalmente chega ao primeiro andar. Existem aqui 
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duas portas em frente, uma à direita e um corredor à esquerda, ao fundo do qual existem mais duas portas de 

acesso a um mesmo fogo.  

 

        

Figura 174 - Escada (Fonte: autor)          

 

 A bomba das escadas é parcialmente preenchida por um maciço com uma cobertura inclinada revestida 

com sobras de azulejos aparentemente joaninos, talvez outrora colocados nas partes das paredes agora pintadas 

a amarelo. Estão duas janelas estreitas na parede do fundo que iluminam a área toda das escadas e parecem 

resultar de remodelação recente. 

       

Figura 175 – Escada (Fonte: autor)      

 

       

Figura 176 - Primeiro andar (Fonte: autor)      

 

A fotografia abaixo foi tirada a partir de uma janela do rés-do-chão, na fachada lateral. Parece pertencer 

a uma sala de um fogo do piso térreo com tecto de saia e camisa original. 
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Figura 177 – Fogo no piso térreo (Fonte: autor) 

3.12.  “Casa das Varandas” – Rua dos Bacalhoeiros, nºs 6 a 8; Rua Afonso Albuquerque, nºs 5 a 7; obras 

nº 7635 e 38222 

                                                    

Figura 178   - Rua dos Bacalhoeiros, 6-8 (Fonte: googlemaps) 

   

Figura 179  - Fachada Principal | Fachada posterior (Fonte: autor) 

Localizado na freguesia da Sé, na Rua dos Bacalhoeiros, nºs 6 a 8, com traseira para a Rua Afonso 

Albuquerque, nºs 5 a 7, ao lado da “Casa dos Bicos”, o prédio hoje comumente conhecido como “Casa das 

Varandas” aparenta ser um dos exemplares mais notáveis da habitação plurifamiliar não corrente em Lisboa, de 

filiação barroca. A sua frente virada para o rio fez com que, durante muito anos, possuísse estabelecimentos 

comerciais direccionados ao seu uso32. Não é descabido pensar que esteja construído sobre uma zona de 

salgadeiras romanas semelhantes às da Casa dos Bicos. O rés-do-chão da Rua dos Bacalhoeiros foi, durante o 

                                                           
32 Processo de obra nº 38222. 
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século XIX e XX, composto maioritariamente por estabelecimentos comerciais, depósitos de louça ou armazéns33. 

Outros andares serviram, em épocas posteriores à sua construção, de hospedarias, colégios e hotéis. 

As suas características varandas guardas de varões de nó, nove à largura, juntamente com uma 

composição elaborada de cantarias, fazem da sua fachada principal um dos mais representativos exemplos de 

uma fachada joanina. Já foi até conhecido como “Prédio D. João V”34. É composto por 7 pisos e água-furtadas. Os 

dois últimos pisos e as águas-furtadas foram claramente adicionados posteriormente, no século XIX35, 

apresentando cantarias menos ornamentadas e varandas corridas, com guardas de ferro forjado, que preenchem 

a totalidade da fachada, em vez das varandas individuais encontradas nos segundo, terceiro e quarto pisos. Os 

pavimentos são todos assinalados por frisos que atravessam a fachada ao nível inferior das janelas de sacada, 

de lintel, friso e cornija, e acompanham o desenho das varandas. O friso das janelas de peito correspondentes à 

sobreloja acompanha o seu desenho mas não assinala o pavimento. O ritmo dos vãos da fachada é igual em todos 

os pisos, bem como a sua configuração nos segundo, terceiro e quarto pisos. As únicas excepções são os vãos 

centrais de cada piso, que apresentam recorte e moldura ainda mais elaborados, diferentes entre si, e são 

ladeados por pilastras que apontam para uma divisão entre duas partes, possivelmente com usos independentes. 

As varandas destes vãos também não acompanham o característico desenho ondeante das restantes varandas 

dos mesmos pisos. Têm uma base rectangular, mais convencional, embora os varões das guardas sejam 

idênticos. 

A história deste edifício começa no século XVI, quando o espaço onde hoje está implantado foi objecto 

de construção de casas depois de ter sido oferecido por D. Manuel I a Pedro Vaz da Veiga36. Num painel de 

azulejos com uma pintura da Ribeira Velha no século XVII , é possível ver, a nascente da Casa dos Bicos, o que 

terá sido a primeira encarnação deste prédio, que possuia a mesma cércea37.  

 

Figura 180 – Painel da Ribeira Velha (Fonte: Núcelo Fotográfico do AML) 

Em 1741, estas casas foram compradas por Manuel Correia da Costa, que fez várias obras38. O prédio 

foi inteiramente destruído no terramoto e incêndio de 1755, mudando mais uma vez de proprietário pouco tempo 

                                                           
33 Idem. 
34 Luiz Pastor de Macedo, Lisboa de Lés-a-lés – Subsídios para a História das Vias Públicas da Cidade, 1940, p. 160. 
35 Fernando de Almeida, Monumentos e Edifícios Notáveis no Distrito de Lisboa, Primeiro Tomo, 2007. 
36 Luiz Pastor de Macedo, op. cit., 1940, p. 157. 
37 Núcleo Fotográfico do Arquivo Municipal de Lisboa. 
38 Luiz Pastor de Macedo, op. cit., 1940, p. 157. 
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depois, para Francisco Crespo, que o reedificou, embora esta reconstrução não tenha durado muito tempo, porque 

o prédio foi alvo de outro incêndio em 1781 que, mais uma vez, o destruiu quase integralmente.  O lote foi vendido 

em 1798 e foi desenhada uma planta com a divisão dos prazos39. 

 

Figura 181 – Planta dos Prazos (Fonte: Luiz Pastor de Macedo, Lisboa de Lés-a-lés) 

Um dos compradores, Domingos José de Sousa, reconstruiu o prédio como ele existe hoje, entre 1803 e 

1805, ao gosto setecentista. A uniformidade da fachada aponta para uma reconstrução total e não apenas da parte 

comprada por José de Sousa, mas o interior do prédio revela que, na verdade, a Casa das Varandas se trata de 

um conjunto de dois prédios que não comunicam entre si no interior. Hoje são reconhecidos legalmente como dois 

prédios, com dois processos de obra independentes, um deles correspondente à parte a nascente e o outro 

contíguo à Casa dos Bicos, que engloba os três prazos da parte esquerda da planta acima referida. As fachadas 

viradas para a Rua Afonso de Albuquerque são também diferentes: A parte com entrada pelo nº 5 apresenta 

janelas de sacada de maiores dimensões que as da parte com entrada pelo nº 7, no primeiro e segundo andares. 

Possui ainda gatos metálicos ao longo da sua altura. Fotografias disponíveis no núcleo fotográfico do Arquivo 

Municipal de Lisboa provam que estas fachadas já teriam esta configuração em 1900. O prédio ficou com dois 

proprietários depois da morte de José de Sousa, e assim continua.40 

                               

Figura 182- Fachada Posterior (Fonte: Núcelo Fotográfico do AML | autor) 

                                                           
39 Idem. 
40 Idem. 
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A planta mais antiga da parte com entrada pelo nº 7 da Rua de Afonso de Albuquerque e Rua dos 

Bacalhoeiros, nº 8, disponível no Arquivo Municipal de Lisboa, de 1938,  revela o interior do 2º andar que, na altura, 

se encontrava ocupado pela Hospedaria das Varandas, pelo que está bastante compartimentado, com quartos 

distribuidos ao longo das fachadas: cinco, um por vão, na fachada principal, estreitos, com acesso através de um 

corredor que se desenvolve em volta de um saguão e se divide à volta de um quarto sem vãos; três na fachada 

poente, encostada à Casa dos Bicos que, aquando da construção do prédio como existe hoje, tinha apenas dois 

pisos, pelo que era possível, neste piso, fazer aberturas na fachada direccionadas para esta parte.  

Abaixo está uma planta desenhada com base na planta mencionada anteriormente, mais uma, do outro 

prédio, de 199641. É possível perceber que nenhuma destas configurações é barroca. Uma vez que, como 

mencionado anteriormente, ambos os prédios ficaram destroçados com o sismo de 1755, é possível que apenas 

as fachadas sejam de facto joaninas, tendo possivelmente sido reconstruídas no século XIX de modo a criar uma 

fachada uniforme entre estes dois prédios.  

 

Figura 183 – Planta do segundo andar | Escala 1:200 (Fonte: autor) 

Um painel de azulejos disponível no Museu Nacional do Azulejo, em Lisboa, mostra um arco colado a um 

edifício estreito que ladeia a Casa dos Bicos. Estas gravuras não eram, obviamente, muito precisas, mas não deixa 

                                                           
41 Projecto de alteração do processo de obra nº 38222. 
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de ser curioso ver o desenho de um arco, que não corresponde à Porta do Mar, e que aparenta estar localizado 

precisamente no meio do espaço hoje ocupado pela Casa das Varandas, entre os dois prédios.  

              

Figura 184 - Restaurante central (Fonte: autor) 

O piso térreo é actualmente ocupado por três restaurantes. O do meio tem uma porta implantada no 

seguimento do vão central do conjunto da fachada que parece ter sido exterior, embora isto seja meramente 

especulativo. Também existe, ao lado desta porta, um vão, hoje fechado, virado para o outro prédio. Este 

restaurante possui arcos estruturais robustos, que poderão corresponder a uma construção da primeira metade 

do século XVIII, embora isto não seja certo. No restaurante sob o prédio a este, existem também vãos fechados 

virados para o restaurante do meio. 

                                  

Figura 185 - Vão virado para o restaurante central (Fonte: autor) 

Foi feita uma visita a uma habitação do prédio com entrada pela Rua Afonso Albuquerque, nº 5, ao terceiro 

andar desta. Foi possível perceber que o seu interior é posterior ao século XVIII. Assim, os únicos elementos 

potencialmente joaninos deste conjunto de dois prédios são a fachada principal e o rés-do-chão. 
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Figura 186 - Escadas | Corredor (Fonte: autor)      

    

Figura 187 – Sala | Cozinha (Fonte: autor)     

 

3.13.  Rua do Paraíso, 64 a 66; obra nº 13985 

    

Figura 188 – Rua do Paraíso, 64-66 (Fonte: googlemaps) 

Figura 189 – Fachada principal (Fonte: autor) 

A rua do Paraíso, na Freguesia de São Vicente, constituída pelo que restou de uma rua que ligava, por 

meio da Porta da Cruz, Santa Apolónia à Cidade, contém uma série de prédios com fachadas notáveis e 

pitorescas, e um dos mais bem resolvidos é o do nº 64 a 66. É um prédio de 5 pisos, com um inquilino por piso, e 

apresenta uma das fachadas mais ornamentadas de todos os exemplos estudados, no que respeita aos primeiros 

três pisos. O último piso aparenta ter sido acrescentado posteriormente, por não possuir o mesmo nível de 

ornamentação e ser separado dos outros for uma cornija. Esta ampliação é idêntica à ampliação da “Casa das 

Varandas”: o piso ampliado tem janelas de moldura rectangular e as varandas ondeantes dos pisos inferiores, são 
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substituídas por uma varanda rectangular corrida que preenche a fachada e afronta todos os vãos, neste caso 

apenas dois.  

Este exemplo é assumidamente nobre na sua fachada, com janelas de sacada com moldura decorativa. 

Ao contrário de outros exemplos de edifícios nobres e até de muitos prédios de habitação corrente, é relativamente 

estreito e tem apenas dois vãos por piso. Esta largura não é sempre igual, no entanto. Em planta, vê-se que o 

prédio vai alargando no sentido da profundidade. Os desenhos de uma obra de alteração no primeiro andar levada 

a cabo em 1972, disponíveis no Arquivo Municipal de Lisboa, mostram interior do primeiro andar42. É possível ver 

duas divisões, que originalmente deveriam ser salas, viradas para a fachada principal. Ao eliminar-se o corredor 

e a nova instalação sanitária desta planta para desenhar uma possível reconstituição, sobram quatro divisões. A 

porta de entrada abre para o que provavelmente seria um vestíbulo estreito. Entre este e as salas estaria um 

quarto. A cozinha estaria certamente, desde a origem, na posição em que se encontrava em 1972. 

   

Figura 190 – Planta do primeiro andar, 1972 | Tentativa de reconstituição (Fonte: processo de obra nº 13985 | autor) 

Ao lado da cozinha havia, em 1972, uma saleta de acesso ao logradouro. A parede que divide o hall e 

esta saleta tem a mesma espessura da parede mestra da fachada, o que aponta para uma possível ampliação. 

Outra hipótese é ter existido aqui um espaço semi-exterior desde a origem, embora seja menos provável. 

Apesar de não terem sido encontradas desenhos que o comprovem, autos de vistoria realizados nos anos 

50 apontam para a existência de um anexo de construção posterior a tardoz, que foi demolido em 1954 e teria 

ligação ao primeiro e segundo andares43. 

O prédio encontra-se de momento desabitado, uma vez que foram feitas obras ilegais em 2008, em que 

foram retirados azulejos colocados no século XIX44. Encontra-se, de momento, bastante mal conservado. Não foi, 

                                                           
42 Projecto de alteração do processo de obra nº 13985. 
43 Auto de vistoria do processo de obra nº 13985. 
44 Idem. 



72 
 

então, possível aceder ao seu interior, o que ajudaria certamente a perceber melhor as questões que ficam por 

perceber, uma vez que se encontra em mau estado de conservação, não sendo alvo de quaisquer obras há imenso 

tempo45, o que implica que possíveis pistas que permitissem chegar a mais conclusões ainda existam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Idem. 
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4. Conclusões 

 

A análise dos treze prédios seleccionados permitiu solidificar algumas ideias que já têm vindo a ser estudadas, 

embora o foco tenha sido quase sempre a habitação corrente. Surgiram alguns obstáculos no decorrer do trabalho, 

nomeadamente, em alguns casos, a falta de material disponível para assegurar um estudo completo e, 

principalmente, a impossibilidade de entrar em vários dos edifícios, alguns por estarem fechados e outros pela 

recusa à entrada por parte dos inquilinos. Outro problema foi o facto de uma parte significativa dos desenhos 

encontrados não corresponder à realidade. Alguns dos desenhos representam uma forma bastante diferente da 

do edifício e outros estão incompletos. Em muitos casos, só é dada importância à parte que está a ser alvo de 

intervenção e o resto do desenho, mesmo que esteja completo, foi claramente feito para dar uma ideia do que 

acontece no resto do prédio, sem qualquer minuciosidade. 

Foram reconhecidos padrões de alteração comuns a grande parte dos prédios estudados, como a introdução 

de instalações sanitárias e corredores. Grande parte das alterações corresponde a acrescentos, divisões ou 

remodelações do interior, nomeadamente a compartimentação de grandes divisões em espaços de menores 

dimensões. No exterior, a única alteração visível é, geralmente, a introdução de um novo piso, construído no século 

XIX. Este novo piso costuma possuir vãos de desenho rectangular (ao invés de verga curva) e uma varanda 

corrida, o que não acontece nos pisos de origem. Vários exemplos foram ainda alvo de ampliações, feitas também 

essencialmente no século XIX, para acrescentar espaços de serviço. 

Apesar das dificuldades e das alterações introduzidas nos edifícios após a sua construção, foi possível 

identificar diferenças e semelhanças entre os casos no que toca a vários aspectos, que serão discriminados de 

seguida. Muitas vezes, ficaram mais perguntas por responder do que as soluções que foram encontradas, como 

seria de esperar, mas foram tiradas sempre algumas conclusões. 

 

4.1. Todos os prédios são diferentes entre si 

 

 Não existe uma fórmula reconhecível que explique definitivamente como é que a habitação plurifamiliar 

erudita do reinado de D. João V funciona. Contrariamente ao que acontece na habitação corrente, aqui os prédios 

são quase todos de excepção, o que significa que não podem ser divididos em categorias. Diferem entre si em 

composição, volumetria, forma e dimensão, entre outros.  

  

4.2. Apesar das diferenças, existem aspectos em comum 
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São mais as diferenças que as semelhanças, mas há características comuns que, apesar de não se 

estenderem por todos os prédios estudados, aparecem várias vezes. Não é descabido dizer que existe uma 

tipologia de prédios deste género, embora esta não possa ser inteiramente definida. Encontram-se elementos em 

comum na fachada e na sua relação com o interior, nos acessos e na distribuição das divisões.  

 

 

 

4.2.1. As fachadas 

 Praticamente todos os vãos das fachadas são de verga curva. No caso de não serem, têm geralmente 

uma moldura de desenho mais complexo. Apenas alguns são rectangulares e correspondem, quase sempre, a 

pequenas portas ou janelas de pequena importância. Abaixo estão representados alguns dos exemplos mais 

evidentes do tipo de vão destes prédios. Na primeira fila de fotografias, alguns dos vãos mais simples e na segunda 

os mais complexos, de desenho mais barroco. É também possível verificar que se dividem essencialmente em 

janelas de peito e janelas de sacada. O primeiro andar ou sobreloja geralmente possuem janelas de peito, 

enquanto que os restantes pisos costumam ter janelas de sacada com varanda.  

 

                

Figura 191 – Vãos de forma e dimensões semelhantes (Fonte: autor) 
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Figura 192  - Vãos de desenho mais nobre (Fonte: autor)          

 

As varandas costumam ter base rectangular. Só nos casos mais nobres, como a “Casa das Varandas” 

ou do da Rua do Paraíso, nºs 64, a 66, é que existem bases de desenhos mais complexos, com curvas que 

acompanham a forma da guarda. 

Algumas fachadas apresentam óculos, que estão sempre posicionados de forma a iluminar uma escada, 

que geralmente é de tiro. Foram encontrados exemplos com diferentes graus de complexidade, sempre de acordo 

com o resto da composição da fachada. Em alguns casos, como no prédio sito na Rua de São Bento, nºs 418 a 

430, existem óculos nas paredes do logradouro, embora muitos estejam hoje fechados. 

       

Figura 193 - Óculos (Fonte: autor)     

          

Figura 194  - Óculos (Fonte: autor) 
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 É, também, bastante frequente encontrar uma porta principal, mais larga que os restantes vãos do piso 

térreo, sob a qual está uma janela com varanda mais larga ou se desenho mais complexo que todas as outras. 

Em muitos destes casos, isto significa que o primeiro andar é mais nobre que os restantes. Também acontece 

existir uma ligação entre a porta principal e a varanda. 

 

          

Figura 195  - Portas principais (Fonte: autor)     

 O eixo da porta principal é, nos exemplos mais eruditos, o mais trabalhado, com vãos mais complexos, 

mais altos e/ou mais largos que os restantes. Mesmo quando não é o da porta principal, parece existir quase 

sempre um eixo mais elaborado. 

                                   

Figura 196  - Eixo central diferente dos restantes (Fonte: autor) 

 Também aparecem, em todos os prédios, cunhais e/ou pilastras robustos, implantados nos extremos das 

fachadas ou, no caso da “Casa das Varandas”, no meio.  
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Figura 197 - Cunhais e pilastras (Fonte: autor)           

 Outra semelhança bastante evidente é a axialidade das fachadas, bem como a marcação dos pisos 

através de faixas de pedra e, nalguns casos, dos tectos com um “cordão”. Uma grande parte dos prédios tem 

ainda um sóco no piso térreo. 

       

Figura 198- Fachadas axiais (Fonte: autor) 

Apesar de existirem semelhanças entre si, as fachadas destes prédios têm todas um carácter próprio que 

as distingue de todas as outras: pequenos detalhes nas vergas das janelas, molduras elaboradas, óculos de 

desenhos que diferem bastante uns dos outros, diferentes hierarquias, etc. 

 

4.2.2. Interior 

 Quase todos os casos estudados são prédios de loja e dois ou três pisos. Em relação ao interior, há 

aspectos comuns no que toca à distribuição de algumas divisões. A cozinha, por exemplo, costuma estar 

implantada a tardoz e sempre na mesma posição em todo o prédio. É ainda bastante comum haver uma ou duas 

(ou até três) grandes salas viradas para a fachada principal.  

Como ainda não era comum existirem corredores, havia muitas vezes uma fileira de portas a atravessar 

quartos e salas. Em alguns casos, aparecem pequenos espaços de passagem e inícios de corredores, mas são 

excepções.  
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Figura 199– Reconstituição do segundo andar da Rua de São Bento, 418-430 (Fonte: autor) 

Outra característica presente em praticamente todos os edifícios escolhidos é a existência de um 

vestíbulo à entrada onde há um vão em arco que abre para um patamar de onde parte a escada. O acesso entre 

o piso térreo e o primeiro andar é, geralmente, feito através de uma escada de tiro. A partir do primeiro andar é 

comum passarem a existir escadas de lanços opostos, embora isto não se aplique a todos os casos. 

 

Figura 200 – Vestíbulo (Fonte: autor) 

 

4.2.3. Exterior regular em contraste com um interior complexo 

  Uma última semelhança encontrada foi o facto de o interior da maioria dos prédios ser extremamente 

complexo quando comparado com as fachadas, que são bastante mais regulares. Isto significa que se trata de 

uma tipologia ainda em construção. O exterior está mais bem resolvido que o interior, o que faz sentido, tendo em 

conta que é do barroco que se está a falar. A ilusão do barroco aponta para um interior que não corresponde à 

expectativa criada no exterior, que é criado para passar uma determinada imagem. Isto não é tão notório nos 

casos de habitação corrente, onde o interior é mais simples e construído, muitas vezes, dentro de uma tipologia 

que segue um padrão. 
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Figura 201 – Fachada principal da Calçada de Santana, 136-150 | Planta do primeiro andar (Fonte: Ana Rosado, op, cit. | CML)  

 

    

Figura 202 -  Fachada principal da Rua Nova da Piedade, 53-63 | Planta do rés-do-chão (Fonte: autor) 

 

    

Figura 203-  Fachada principal da Rua do Guarda-Mor, 14-26 | Reconstituição do segundo andar (Fonte: autor) 
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