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Para ti, Pai 

 

 

“Um homem que cultiva o seu jardim, como queria Voltaire.  

O que agradece que na terra haja música.  

O que descobre com prazer uma etimologia.  

Dois empregados que num café do Sul jogam um silencioso xadrez.  

O ceramista que premedita uma cor e uma forma.  

O tipógrafo que compõe bem esta página, que talvez não lhe agrade.  

Uma mulher e um homem que lêem os tercetos finais de certo canto.  

O que acarinha um animal adormecido.  

O que justifica ou quer justificar um mal que lhe fizeram.  

O que agradece que na terra haja Stevenson.  

O que prefere que os outros tenham razão.  

Essas pessoas, que se ignoram, estão a salvar o mundo.” 

 

Jorge Luís Borges, Os Justos, em “A Cifra”: 1981 
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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objectivo analisar o projecto de instalação e remodelação da sede do Banco de Portugal, 

da autoria dos arquitectos Gonçalo Byrne e J. P. Falcão de Campos. O Banco de Portugal ocupa um quarteirão do centro 

histórico de Lisboa e, mais precisamente, do conjunto urbano conhecido por Baixa Pombalina, situado imediatamente a Norte 

do quarteirão da Câmara Municipal de Lisboa e da Praça do Município. A análise do projecto é, portanto, antecedida pelo 

estudo da história da Baixa e do quarteirão do Banco, o qual, objecto de utilizações diversificadas ao longo do tempo – prédios 

de rendimento, Igreja de S. Julião, Banco de Portugal e Museu do Dinheiro – constitui um conjunto edificado de excepção. 

Este trabalho requereu uma investigação profunda focada, por um lado, na história da cidade de Lisboa, que justifica o valor 

cultural e patrimonial da sua Baixa Pombalina e do quarteirão em análise; e por outro, nas estratégias de reabilitação 

possíveis, num contexto em que, a revitalização da Baixa sendo prioritária e urgente, intervenções do género tenderão a 

multiplicar-se. 

O trabalho está organizado em quatro partes. A primeira, de cariz introdutório, explica e descreve os seus objectivos e 

métodos; a segunda conta, sumariamente, os antecedentes e o desenvolvimento da Baixa Pombalina, e aprofunda, 

seguidamente, a evolução do edifício-quarteirão do Banco entre o Plano de 1758 e o concurso lançado em 2007; a terceira 

analisa, em primeiro lugar, a evolução do projecto vencedor, desde a fase de concurso até à fase de execução, e, em segundo 

lugar, as condições de passagem do projecto à obra; e a quarta e última parte remata o trabalho com algumas considerações 

sobre a forma como o projecto analisado pode servir de referência para intervenções futuras. 
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ABSTRACT 

 

This thesis has the objective of analysing the rehabilitation project of the Bank of Portugal’s headquarters, which started in 

2007 and was developed by the architects Gonçalo Byrne and J. P. Falcão de Campos. The Bank of Portugal occupies an 

entire block in the historical centre of Lisbon and, more specifically, in the area known as Baixa Pombalina. The block is situated 

in the northern vicinity of the Town Hall and Praça do Município. The project’s analysis is, therefore, preceded by the study of 

the history of the Baixa and its block, which is considered an exceptional urban complex, as it was the object of various and 

diversified uses throughout time – housing lots, the Church of S. Julião, the Bank of Portugal and, nowadays, the Money 

Museum. 

The thesis required a long process of investigation, in two fronts. The first was about Lisbon’s urban history, which justifies the 

cultural and architectural value of Baixa Pombalina and the Bank’s block. And the second was centered on possible 

rehabilitation strategies, in a context where interventions of this kind will tend to multiply, as the Baixa’s revitalization is urgent 

and a priority. 

The document is organized in four parts. The first one, introductory, explains and describes the main objectives and work 

methods of the thesis; the second tells, shortly, the background story and development of Baixa Pombalina, and focuses on 

the block’s evolution, between the Baixa Plan of 1758 and the public contest launched in 2007; the third, divided in two 

chapters, analyses, in the first place, the winning project’s evolution, from its contest stage to its final stage, and, afterwards, 

the transformation from project to civil works; and the fourth and last brings the thesis to a close, by elaborating on the way 

this architectural project may serve as reference for the future. 
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0.1. OBJECTIVOS 

 

O tema de estudo da presente dissertação é o projecto de reabilitação do quarteirão-sede do Banco de Portugal, inserido no 

contexto da revitalização do conjunto edificado conhecido por Baixa Pombalina1. Situado entre as actuais Ruas de S. Julião, 

do Ouro e do Comércio e o Largo de S. Julião, o referido quarteirão tem dois séculos e meio de história, que começam com 

o Plano-Piloto da Baixa-Chiado de 17582 – adiante simplesmente designado como Plano da Baixa – responsável pela 

configuração ortogonal que se lhe conhece, e culminam no projecto iniciado em 2007, a que se deve a sua reabilitação e a 

instalação de um Museu do Dinheiro. 

O tema atrás enunciado foi lançado pela Professora e Orientadora Ana Tostões, no quadro da investigação que conduz desde 

2010 sobre o mesmo3, investigação à qual a autora da presente dissertação se propôs associar. Esta dissertação procura, 

assim, analisar em detalhe o projecto de reabilitação iniciado em 2007, projecto subscrito pelos ateliers dos arquitectos 

Gonçalo Byrne (1941-) e João Pedro Falcão de Campos (1961-). A análise debruça-se sobre todas as fases do 

desenvolvimento, desde o concurso aberto pelo Banco de Portugal e as propostas apresentadas, até à estratégia e ao 

processo de concretização da proposta vencedora; e é feita de um ponto de vista essencialmente arquitectónico e urbanístico, 

não ignorando, porém, as demais componentes da obra: fundações e estruturas, acções de restauro, instalações especiais, 

e outras. A informação apresentada segue o fio cronológico da evolução do projecto, ou seja, a sucessão de factos, trabalhos 

e ajustamentos que conduziram ao resultado final. 

A análise do projecto é antecedida de uma breve abordagem à história do quarteirão, seja aos seus antecedentes na Lisboa 

antiga e medieval, seja ao teor e consequências do Plano da Baixa. Não sem realçar, naturalmente, a importância, o sentido 

e o alcance inovadores deste último Plano na época em que foi lançado – identificando, para tal, os princípios-base que o 

tornaram um dos primeiros exemplos de “urbanismo iluminista” no mundo – bem como o imenso valor cultural e patrimonial 

que confere à Baixa dos dias de hoje.  

A presente dissertação procura, em síntese, investigar e conhecer, em profundidade, um exemplo contemporâneo de 

reabilitação do património histórico-arquitectónico de Lisboa, inserindo-o no seu contexto, comparando-o com outras 

perspectivas de restauro e estudando as suas diversas componentes projectuais; e enunciar, por fim, as razões por que 

considera esse exemplo inspirador para o futuro do desenvolvimento arquitectónico de um país em que se julga existirem 

mais de novecentos mil edifícios em estado de reconhecida e preocupante carência4. 

                                                                 
1 Atribui-se à Baixa de Lisboa o nome de “Pombalina” por ter sido reconstruída sob a orientação e ao serviço dos desígnios políticos, sociais 

e económicos de Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), ministro de D. José I e futuro Marquês de Pombal. Como refere José-
Augusto França, na sua obra A reconstrução de Lisboa e a arquitectura pombalina, a Baixa de Lisboa “tornou-se, para a história, a «Lisboa 
Pombalina»”, por ter sido edificada “(…) no quadro das reformas de Pombal”. 
2 Atribui-se a designação de Plano Piloto da Baixa-Chiado de 1758 ao diploma apresentado em 12 de Junho de 1758, e formado por 

memória descritiva e desenhos de Eugénio dos Santos (1711-1760) e Carlos Mardel (1696-1763). Este diploma não só descreve a nova 
configuração da Baixa, como também amplia os poderes do duque de Lafões, que passa “a ser responsável por tudo quanto diga respeito 
à renovação de Lisboa”. Cf.: TOSTÕES, A. & ROSSA, W. (coord.), Lisboa 1758: O Plano da Baixa Hoje, Lisboa: Câmara Municipal, 2008, 
pp. 15 e 55 
3 Um primeiro resultado da referida investigação: TOSTÕES, A., “Un presente perfetto: città, memoria e reinvenzione. Il Banco de Portugal 

di Lisbona” in CASABELLA, nº 839-840, 2014, pp. 47-53. 
4 Veja-se estudo da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), realizado pela Faculdade de Economia 

da Universidade do Porto (FEUP), in ALVES, T. R., Quase metade das habitações do Porto e de Lisboa precisa de obras, Jornal de Notícias, 
2014, disponível em: http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4009860 [Julho 2014] 
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0.2. QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO 

 

O património e a sua reabilitação são temas que estão hoje em cima da mesa. Citando Françoise Choay (1925-), património 

histórico “(…) designa um fundo destinado ao usufruto de uma comunidade alargada a dimensões planetárias e constituído 

pela acumulação contínua de uma diversidade de objectos que congregam a sua pertença comum ao passado: obras e obras-

primas das belas-artes e das artes aplicadas, trabalhos e produtos de todos os saberes e conhecimentos humanos”5. Por 

isso, a conservação de tais “obras, trabalhos e produtos” é essencial à formação da identidade, da cultura e da memória de 

um povo. “Na nossa sociedade errante, sempre em transformação devido ao movimento e ubiquidade do seu presente, 

«património histórico» tornou-se numa das palavras-chave da tribo mediática: ela remete para uma instituição e para uma 

mentalidade”6. 

Para a análise do caso em estudo da sede do Banco de Portugal, cumpre, desde logo, averiguar porquê e como a mesma 

cabe no conceito de património. 

A questão levanta, naturalmente, muitas outras, relacionadas, tanto com o contexto em que o edifício se insere e a sua 

importância para a cidade de Lisboa, como com a problemática da reabilitação em si e o papel que actualmente se lhe 

reconhece. Vale assim a pena perguntar: o que é a Baixa Pombalina? Que significado urbanístico teve e trouxe até ao 

presente? São as respostas a estas perguntas que permitem compreender o significado patrimonial da sede do Banco de 

Portugal e a razão por que foi objecto de um projecto de reabilitação.  

Também o projecto em si requer uma análise profunda, pois interessa perceber em que termos a reabilitação é essencial para 

a Lisboa do século XXI. Como refere Ana Tostões, os arquitectos Byrne e Falcão de Campos desenvolveram um trabalho 

notável, “(…) confirmando a ideia de que a intervenção no património constitui um desafio para a arquitectura contemporânea 

e um reforço para o debate crítico”7. Nessa ordem de ideias, como se define, exactamente, um projecto de reabilitação? A 

que estratégias pode ou deve recorrer? E que estratégia foi especificamente seguida no caso do Banco de Portugal, 

considerando o seu passado, o seu presente e a sua evolução? Indo mais longe – pois a estratégia de um projecto de 

reabilitação integra várias componentes – qual foi o papel das diversas equipas que trabalharam com os arquitectos? Por 

exemplo, que impacto tiveram as equipas de estruturas e arqueologia no projecto global? Com efeito, citando a Carta de 

Veneza, “A conservação e o restauro dos monumentos constituem uma disciplina que apela à colaboração de todas as 

ciências e de todas as técnicas que possam contribuir para o estudo e salvaguarda do património monumental”8. A sede do 

Banco de Portugal não foi, nem poderia ter sido, excepção. 

Por fim, considerando o vasto património de Lisboa e as suas igualmente “vastas” – e urgentes – necessidades de reabilitação, 

importa determinar em que medida é que o Banco de Portugal constitui uma referência para o futuro. 

 

                                                                 
5 CHOAY, F., Alegoria do Património, Lisboa: Edições 70. Arte e Comunicação, 2010, p. 11 
6 Idem, ibidem, p. 11 
7 TOSTÕES, A., “Un presente perfetto: città, memoria e reinvenzione. Il Banco de Portugal di Lisbona” in CASABELLA, nº 839-840, 2014, 

p. 47 
8 A Carta de Veneza é um documento de âmbito internacional, dedicado ao tema da conservação e restauro de monumentos e sítios. Foi 

elaborada em 1964 durante o II Congresso Internacional de arquitectos e técnicos de monumentos históricos, na cidade de Veneza. Cf.: 
CORREIA, M. & LOPES, F., Património Arquitectónico e Arqueológico. Cartas, Recomendações e Convenções Internacionais, Lisboa: 
Livros Horizonte, 2004 
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0.3. ESTADO DA ARTE 

 

A presente dissertação desenvolve-se com base nos seguintes três temas: (1) a reconstrução de Lisboa e o significado da 

Baixa Pombalina, (2) a reabilitação do património e (3) a história do quarteirão do Banco de Portugal, incluindo o projecto de 

reabilitação dos arquitectos Byrne e Falcão de Campos. Destes temas, os dois primeiros são objecto de diversos trabalhos 

de investigação, com resultados conhecidos; mas o terceiro, pela sua actualidade, nem tanto. Referenciam-se, seguidamente, 

algumas das principais obras disponíveis sobre os mesmos. 

 

0.3.1. SOBRE A RECONSTRUÇÃO DA BAIXA DE LISBOA 

De entre as várias obras existentes sobre a reconstrução da cidade e o aparecimento da Baixa Pombalina, refere-se, desde 

logo, o estudo aprofundado do historiador de arte José-Augusto França (1922-). Tendo cursado Ciências Histórico-Filosóficas 

na Faculdade de Letras de Lisboa, França desenvolveu em Paris a sua dissertação de Doutoramento em História, sob a tutela 

de Pierre Francastel (1900-1970). O trabalho, intitulado Une Ville des Lumières: La Lisbonne de Pombal, defendido em 1962 

e mais tarde publicado em francês, português (sob o título de Lisboa Pombalina e o Iluminismo) e italiano, é hoje considerado 

pioneiro no estudo da Baixa Pombalina, pois incide sobre todos os aspectos necessários a uma visão global e contextualizada 

deste conjunto urbano: analisa os seus antecedentes históricos (pré-terramoto); detalha as consequências do terramoto de 

1755 e as reacções políticas, económicas e sociais que suscitou; e descreve os principais recursos e técnicas da reconstrução. 

É igualmente pioneiro na publicação completa, em bibliografia portuguesa, da dissertação de Manuel da Maia9 e dos textos 

de 1758 que integram o Alvará de 12 de Maio e o Plano de 12 de Junho desse ano. Pelos motivos atrás descritos, a obra de 

José-Augusto França constitui um marco na olisipografia. E ao evidenciar a relevância patrimonial da Baixa de Lisboa, marca 

ainda o arranque dos trabalhos conducentes à sua classificação e protecção. 

Também de José-Augusto França, importa mencionar uma segunda publicação, de 1977, intitulada A reconstrução de Lisboa 

e a arquitectura pombalina, inserida na Biblioteca Breve criada por este autor. A obra revê e sintetiza as questões 

desenvolvidas no trabalho atrás mencionado, oferecendo com ele uma contextualização histórica e técnica bastante completa 

da época da reconstrução. 

Elaborado sob a coordenação de Ana Tostões e Walter Rossa (1962-), o livro Lisboa 1758: o Plano da Baixa Hoje resulta de 

uma extensa investigação sobre a Baixa Pombalina, conduzida no quadro disciplinar da arquitectura e do urbanismo. 

Realizado com o objectivo de fomentar o debate sobre a reabilitação e a conservação desta zona histórica, foi publicado em 

2008, em complemento da exposição comemorativa dos 250 anos do Plano da Baixa de 1758. Tendo a iniciativa partido do 

Pelouro do Urbanismo e Planeamento Estratégico da Câmara Municipal de Lisboa, o trabalho assume-se como de urbanismo, 

mais do que de história. O livro inclui textos de vários autores, como os próprios coordenadores Walter Rossa e Ana Tostões, 

Claudio Monteiro (1964-), Raquel Henriques da Silva (1952-) e Manuel Salgado (1944-), e destaca os principais aspectos “[de] 

excelência e [de] carácter absolutamente inovador”10 da reconstrução pós-terramoto, incluindo: (1) o Plano-Piloto da Baixa 

                                                                 
9 Esta dissertação está também publicada, na íntegra, na obra FREY, K. & LAMPUGNANI, V. & PEROTTI, E. (coord.), Anthologie zum 

Städtebau – Von der Stadt der Aufklärung zur Metropole des industriellen Zeitalters (Band I.1), Berlim: Gebr. Mann Verlag, 2008, pp. 462-
467, que reúne textos relativos à organização da cidade desde o iluminismo do século XVIII até à industrialização do século XIX. 
10 TOSTÕES, A. & ROSSA, W. (coord.), Lisboa 1758: O Plano da Baixa Hoje, Lisboa: Câmara Municipal, 2008, contra-capa 
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enquanto memória descritiva de um projecto de urbanismo, tema desenvolvido por Walter Rossa no capítulo “No 1º Plano”; 

(2) as vertentes legislativa e financeira analisadas, pela primeira vez, por um jurista português, Claudio Monteiro, em “Escrever 

Direito por Linhas Rectas”11; (3) as reconstrução e expansão da cidade após a aprovação do plano e até ao século XX, 

descritas por Raquel Henriques da Silva em “Lisboa reconstruída e ampliada (1758-1903)”; (4) a visão dos urbanistas e 

arquitectos modernos e a evolução de Lisboa no século XX, desenvolvidas por Ana Tostões em “Percursores do Urbanismo 

e da Arquitectura Modernos”; e (5) os projectos de revitalização da Baixa, à data da exposição, apresentados por Manuel 

Salgado, vereador da Câmara, em “Do Plano de Reconstrução de 1758 à revitalização do século XXI”. A obra, que integra 

um CD com o registo completo, não apenas dos textos e imagens incluídos na exposição, mas também dos respectivos 

espaços e concepção museográfica, constitui um elemento essencial ao estudo da história do centro de Lisboa por actualizar 

a perspectiva e as referências de análise. 

Ainda de Walter Rossa, destacam-se os seguintes dois trabalhos individuais: a sua dissertação de mestrado, intitulada Além 

da Baixa – Indícios de planeamento urbano na Lisboa setecentista e publicada em 1998; e a obra A Urbe e o Traço: uma 

década de estudos sobre o urbanismo português, publicada em 2002. A dissertação, orientada pelo professor José Horta 

Correia, constitui um estudo inédito dos planos de expansão da cidade para Ocidente durante o período pombalino e debruça-

se, como o nome indica, sobre as zonas urbanas situadas fora dos limites da Baixa, nomeadamente a freguesia de Santa 

Isabel (“Águas Livres”) e o Rato (Real Fábrica das Sedas), bem como sobre as metodologias de intervenção correspondentes. 

Este estudo propõe “um novo entendimento da noção de planeamento (…) e consequente aprofundamento radical do conceito 

operativo de “Escola Portuguesa de Arquitectura e Urbanismo” (…) donde emerge a figura de Manuel da Maia como seu 

agente primeiro e determinante”12. A segunda obra, que reúne os 17 textos mais significativos da produção científica de Rossa 

entre 1989 e 2001, aborda temas relativos à Arquitectura, Planeamento e Urbanismo portugueses. Esta colectânea serve, em 

primeira linha, um objectivo académico, sendo dedicada aos alunos de Rossa, com vista a facilitar-lhes o aprofundamento 

das matérias nela contidas. Mas porque o autor entende que “A cidade é (…) uma obra colectiva inacabada e sensível, sobre 

a qual os obreiros têm um considerável deficit de conhecimento”13, o livro tem também, nessa perspectiva, grande pertinência. 

A obra Baixa Pombalina: Passado e Futuro, de Maria Helena Ribeiro dos Santos, publicada em 2000, descreve a evolução 

do processo de reconstrução da Baixa e tece considerações sobre políticas de conservação e restauro. Este trabalho, que se 

desenvolveu a partir da dissertação de Mestrado da autora – realizada no âmbito da Conservação de Edifícios e Cidades 

Históricas e publicada em 1996 –, tem como principal intuito “(…) tornar mais conhecidas a riqueza e o valor artísticos e 

históricos desta zona, aprofundar a análise dos seus problemas, clarificar e organizar ideias e conceitos”14.  

A obra Sistemas de Construção, de Jorge Mascarenhas (1960-), descreve em detalhe processos e técnicas construtivas. Este 

trabalho, que também teve como ponto de partida uma dissertação de Doutoramento datada de 1996, é composto por mais 

de 10 volumes, publicados sequencialmente. Os sistemas construtivos pombalinos são analisados no volume V, publicado 

em 2004 sob o título O Edifício de Rendimento da Baixa Pombalina de Lisboa. Nele se clarificam, designadamente por via de 

uma série de desenhos do autor, os aspectos arquitectónicos e construtivos da edificação pombalina, cuja excelência permitiu 

que se conservassem em razoável estado até aos dias de hoje. 

                                                                 
11 Este texto precede a defesa e publicação, em 2010, da tese de doutoramento do autor, intitulada O domínio da cidade: a propriedade à 

prova no direito do urbanismo. 
12 ROSSA, W., Além da Baixa – Indícios de planeamento urbano na Lisboa setecentista, Lisboa: Instituto Português do Património 

Arquitectónico, 1998, p. xv 
13 Idem, A Urbe e o Traço. Uma década de estudos sobre o urbanismo português, Coimbra: Livraria Almedina, 2002, contra-capa 
14 SANTOS, M. H., A Baixa Pombalina: Passado e Futuro, Lisboa: Livros Horizonte, 2000, p. 10 
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Cumpre assinalar ainda o número 21 do periódico Monumentos, publicado em 2004 e integralmente dedicado ao processo 

da Baixa. Este número reúne colaborações de um conjunto diversificado de autores de referência, entre os quais figuram: 

Joana Cunha Leal, com o artigo “Legitimação artística e patrimonial da Baixa Pombalina”, que indica os principais aspectos 

justificativos da classificação, em 1978, da Baixa como Imóvel de Interesse Público; Walter Rossa, com o artigo “Do plano de 

1755-1758 para a Baixa-Chiado”, que resume as perspectivas do autor sobre a Baixa, desenvolvidas nas suas obras 

anteriormente mencionadas; e Stephen Tobriner, com o artigo “A gaiola pombalina: o sistema de construção anti-sísmico mais 

avançado do século XVIII”, que acrescenta, à obra de Jorge Mascarenhas, uma segunda análise desse conhecido sistema 

construtivo. 

A fechar o tema da Baixa Pombalina, destaca-se o trabalho de João Mascarenhas Mateus, realizado em 2004, ano em que, 

por iniciativa da então vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, Maria Eduarda Napoleão, foi apresentada a 

candidatura da Baixa de Lisboa a Património Mundial. Para além de responsável pela coordenação do processo da 

candidatura, realizado com a colaboração de uma equipa de especialistas, de que fizeram parte os historiadores Ana Tostões, 

Maria Helena Ribeiro dos Santos, Raquel Henriques da Silva e Walter Rossa, Mateus orientou a publicação do livro Baixa 

Pombalina: 250 anos em imagens, que apoiou a exposição comemorativa dos 250 anos passados sobre o terramoto de 1755. 

“Desde as imagens do terrível cataclismo, a exposição conduz-nos até aos nossos dias através de uma longa revisitação de 

momentos históricos e políticos. São imagens onde é possível vislumbrar o período longo da reconstrução (…)”15. Tais 

imagens, facilitando a identificação “com este Lugar de História único e excepcional”16, é o mais expressivo apelo à sua 

reabilitação.  

Por fim, de um âmbito olisipógrafo geral, não exclusivo à Baixa, O Livro de Lisboa, coordenado por Irisalva Moita (1924-2009) 

e publicado em 1994, reúne uma sequência de textos de diversos autores, cada um se debruçando sobre um tema ou período 

histórico – é o caso, por exemplo, de José-Augusto França, responsável pelo capítulo sobre a reconstrução pombalina. O 

livro aprofunda a história da cidade desde a ocupação fenícia até às grandes transformações do século XX. Na qualidade de 

trabalho de actualização da história de Lisboa, a obra é considerada de enorme alcance e uma das publicações mais 

completas sobre a capital. 

 

0.3.2. SOBRE A REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

Sobre o tema da reabilitação, assinala-se, desde logo, a obra de Giovanni Carbonara (1942-), arquitecto e professor italiano, 

especialista em teoria do restauro. A sua extensa obra bibliográfica é uma referência no estudo da reabilitação de edifícios. 

Citam-se, a título de exemplo, La reintegrazione dell’immagine, de 1976, e o Trattato di restauro architettonico. A primeira 

desenvolve as teorias de restauro de Cesare Brandi (do qual Carbonara se considera seguidor), designadas correntemente 

por restauro crítico17. A segunda – um tratado que se assemelha a uma enciclopédia e que se distribui por uma série de 

volumes, os primeiros quatro publicados em 1996 e os restantes em 2008 – aborda, como o próprio nome indica, os principais 

                                                                 
15 MATEUS, J. (coord.), Baixa Pombalina: 250 anos em imagens, Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, Pelouro do Licenciamento 

Urbanístico e Reabilitação Urbana, 2004, p. 7 
16 Idem, ibid., p. 7 
17 A teoria brandiana, partilhada por outros arquitectos como Roberto Bane e Renato Bonelli, defende que o restauro “depende directamente 

do juízo crítico sobre a artisticidade do objecto” a restaurar, e que não deve produzir, nem “um falso histórico”, nem “um falso artístico”, nem 
tão pouco esconder a passagem do tempo na obra de arte. A teoria opõe-se, por isso, à reconstrução completa do edifício restaurado e é 
favorável à preservação dos acrescentos, como provas da evolução do mesmo. Cf.: BRANDI, C., Teoria del Restauro, Turim: Piccola 
Biblioteca Einaudi, 1963 
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pontos da reabilitação de edifícios antigos, que complementa com a devida análise histórica e a resposta a outras questões 

de carácter técnico, como métodos de intervenção, legislação, materiais, etc. 

De Françoise Choay (1925-), autora, desde os anos 70, de vários trabalhos sobre urbanismo – em que defende, com 

veemência, um urbanismo humanista contra um urbanismo enfeudado a modelos técnico-teóricos –, realça-se a obra sobre 

património L’ Allegorie du Patrimoine, publicada em 1992. Nela, Choay, identificando as figuras fundadoras das práticas de 

conservação museológica, arqueológica e urbana, “(…) trata a noção de monumento e património histórico, na sua relação 

com a história, a memória e o tempo, analisa os excessos deste novo «culto» e descobre as suas ligações profundas com a 

crise da arquitectura e das cidades”18. 

Finalmente, cumpre destacar três obras de produção portuguesa. A primeira, intitulada Património Arquitectónico e 

Arqueológico: Cartas, Recomendações e Convenções Internacionais, é da autoria de Miguel Brito Correia e Flávio Lopes, e 

foi publicada em 2004. Explica a evolução dos conceitos de salvaguarda do património e traduz para português todas as 

cartas, publicações e convenções internacionais dedicadas ao tema (produzidas por organismos como a UNESCO e o 

ICOMOS). A segunda corresponde ao décimo terceiro volume do longo estudo sobre sistemas construtivos de Jorge 

Mascarenhas. Intitulada Reabilitação Urbana e publicada em 2012, descreve, com grande detalhe e com o apoio de desenhos 

do autor, todos os conceitos fundamentais da fase construtiva de um projecto de reabilitação, incluindo um capítulo dedicado 

aos cuidados a ter na reabilitação de edifícios pombalinos, relativamente aos quais, “Por possuírem características especiais 

perante os sismos, as intervenções de reforço ou reparação não podem ser feitas de forma idêntica a outros edifícios de 

alvenaria (…)”19. A terceira intitula-se Os Edifícios, é da autoria e coordenação de Ana Tostões e foi publicada em 2006, no 

quadro das comemorações do 50.º aniversário da Fundação Calouste Gulbenkian e das sucessivas intervenções de 

reabilitação das suas instalações. Com o objectivo de dar a conhecer ao público “a história [da construção] dos edifícios da 

Fundação, interpretando o que determinou a sua génese, desenvolvimento e grandes opções”20, a obra dá conta da evolução 

do projecto desde a fase de concurso até à execução, e termina com uma análise do papel que a Gulbenkian desempenha 

nos dias de hoje. Este capítulo final realça, não só o valor patrimonial do edifício e respectivo poder de adaptabilidade e 

conservação, mas também as recentes intervenções de reabilitação do mesmo, realizadas pelo atelier da arquitecta Teresa 

Nunes da Ponte (1955-). A obra de Ana Tostões é uma referência pelo método que propõe de análise de um edifício, método 

esse que inspirou a organização da presente dissertação.  

 

0.3.3. SOBRE O QUARTEIRÃO DO BANCO DE PORTUGAL 

Sobre o tema do quarteirão do Banco de Portugal importa referir, desde logo, a obra de José Sarmento de Matos e Jorge 

Ferreira Paulo, intitulada Um Sítio na Baixa: A Sede do Banco de Portugal e publicada em 2013. Este trabalho, que teve por 

objectivo fornecer uma contextualização histórica ao edifício em questão, é presentemente a única publicação que investiga 

em detalhe esse passado, informando sobre as existências anteriores ao terramoto, e aprofundando a história daquele 

conjunto edificado no âmbito do Plano da Baixa até ao momento da sua recente reabilitação. 

No que diz respeito ao projecto de Byrne e Falcão de Campos, assinalam-se ainda quatro importantes publicações/textos. O 

primeiro é o artigo elaborado por Ana Tostões para a revista italiana CASABELLA, com o título “Un presente perfetto: città, 

                                                                 
18 CHOAY, F., Alegoria do Património, Lisboa: Edições 70. Arte e Comunicação, 2010 
19 MASCARENHAS, J., Sistemas de Construção, Vol. 13 – Reabilitação Urbana, Lisboa: Livros Horizonte, 2012, p. 141 
20 TOSTÕES, A., Os Edifícios, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2006, p. 11 
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memoria e reinvenzione. Il Banco de Portugal di Lisbona”. O artigo analisa os conceitos arquitectónicos inerentes, clarifica o 

contexto histórico e realça o valor patrimonial do quarteirão pombalino, reforçando a importância e o papel que a reabilitação 

tem nos dias de hoje. O segundo e terceiro correspondem aos artigos intitulados “A sede do Banco de Portugal: um caso de 

arqueologia urbana em Lisboa” e “Edifício Sede do Banco de Portugal em Lisboa. Um primeiro balanço dos Trabalhos 

Arqueológicos”, elaborados por Artur Rocha e pela equipa arqueológica interveniente no Projecto, e publicados, 

respectivamente, nas revistas Património Urbano e Reabilitação e Arqueologia em Portugal, 150 anos. O quarto é o trabalho 

das alunas Joana Rêgo, Sofia Ribeiro e Teresa Neto, realizado em 2012, no âmbito da UC de Tecnologias da Construção do 

Mestrado Integrado em Arquitectura do IST. Intitulado Sede do Banco de Portugal – Acompanhamento da Obra, este trabalho 

foi desenvolvido durante a fase de acabamentos, e descreve os principais processos construtivos aplicados à intervenção no 

Banco de Portugal. 

 

 

 

0.4. JUSTIFICAÇÃO 

 

O Banco de Portugal é o banco central da República Portuguesa. A sua sede localiza-se no conjunto edificado da Baixa de 

Lisboa, uma área urbana de excepção, cuja unidade de referência é o quarteirão. A sede ocupa actualmente a totalidade de 

um desses quarteirões, incluindo as instalações da antiga Igreja de S. Julião, dessacralizada e convertida em espaço cultural. 

Tal circunstância faz também desta sede um conjunto edificado de excepção, objecto, ao longo do tempo, de utilizações 

diversas, incluindo prédios de rendimento, igreja, banco e museu. A história da Baixa e do quarteirão do Banco de Portugal, 

bem como a importância patrimonial de ambos, são, de acordo com a sugestão da Professora e Orientadora Ana Tostões, 

duas das razões da adesão ao tema da presente dissertação. 

Por outro lado, a reabilitação é um assunto que está em cima da mesa. Para além do património monumental, a reabilitação 

preocupa-se com a preservação do património urbano, e envolve-se, neste domínio, a várias escalas, desde a pequena loja 

ou café, até à grande praça ou quarteirão. Em Lisboa, cidade de muitos séculos, as intervenções de reabilitação são 

particularmente necessárias e estão a multiplicar-se, seja por iniciativa particular, seja oficial. Interessa, assim, estudar os 

projectos mais recentes, analisar e comparar as suas estratégias, e tentar perceber se há, ou não, uma forma “correcta” de 

reabilitar. A resposta a esta questão é outra das razões para a escolha do tema da presente dissertação. 

Finalmente, o projecto do Banco de Portugal, iniciado em 2007, não só reabilitou um quarteirão histórico da cidade, como 

procurou transformá-lo num pólo de atracção turística, criando um Museu do Dinheiro. Deste modo, um espaço com 

características solenes e reservadas, como é a sede de um banco, e mais ainda de um banco do Estado, passou a integrar 

uma ampla área de acesso público, destinada a acolher um grande número de visitantes, aproveitando, para esse efeito, as 

instalações de uma antiga igreja. A integração destas três realidades tão distintas, quase se diria inconciliáveis – banco, igreja 

e museu – num mesmo conjunto edificado, e a simultânea preservação e até reforço da coesão do conjunto constituíram 

seguramente um enorme desafio para os autores do projecto. Dado que as soluções encontradas não foram ainda, como se 

refere no capítulo anterior, objecto de nenhum estudo aprofundado, considerou-se oportuno e pertinente tomá-las como tema 

da presente dissertação. 
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0.5. CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJECTO EM ESTUDO 

 

A sede do Banco de Portugal ocupa um quarteirão de concepção pombalina, constante do Plano da Baixa de 1758 e posterior, 

por conseguinte, ao terramoto de 1755. O quarteirão, vizinho do edifício da Câmara Municipal de Lisboa, junto à Praça do 

Município, é confinado, a Norte, pela Rua de S. Julião, a Sul, pela Rua do Comércio, a Nascente, pela Rua do Ouro e, a 

Poente, pelo pequeno Largo de S. Julião. 

Inicialmente, o quarteirão era constituído por nove prédios de rendimento e rematado, a Poente, pela antiga Igreja de S. Julião. 

O Banco de Portugal só nele se instalou no ano de 1868, quando o edifício que antes partilhava com a Câmara Municipal, 

com fachada para a Praça do Município, foi atingido por um grande incêndio. O Banco começou por adquirir apenas os dois 

prédios situados na extremidade do quarteirão do lado da Rua do Ouro. Mas foi expandindo, até conseguir apropriar-se da 

totalidade do quarteirão. Tornado o banco comercial mais importante do país, firmou, em 1933, o contrato de compra dos dois 

últimos espaços em falta: a igreja e o prédio/sede da confraria de S. Julião.  

Nas décadas subsequentes, e até aos anos 70 do século XX, o Banco de Portugal tomou diversas iniciativas com vista à 

reformulação, manutenção e/ou ampliação das suas instalações. Destacam-se dois projectos de reconstrução total do 

quarteirão/sede – incluindo o espaço da Igreja de S. Julião – da autoria de Adães Bermudes (1864-1948), em 1913, e de 

Porfírio Pardal Monteiro (1897-1957), em 1933. Nenhum deles chegou, porém, à fase de obra.  

Frustrada a transformação do quarteirão num novo e único edifício, a Igreja de S. Julião – entretanto dessacralizada e 

“transferida” para o terreno da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, nas Avenidas Novas – tornou-se espaço de armazém e 

garagem, reunindo também, no seu interior, grande parte das casas-forte do Banco. O seu estado de degradação, no início 

do século XXI, era elevado. Acrescia que, “Embora a fachada exterior aparente um conjunto homogéneo, as sucessivas 

alterações introduzidas no interior dos edifícios, decorrentes da evolução das necessidades funcionais do Banco e da 

sequente integração dos diferentes imóveis, levaram a uma progressiva debilidade estrutural do edifício, impondo-se uma 

urgente reabilitação”21. 

Assim, o Banco, com o acordo da Câmara Municipal de Lisboa, decidiu, em 2007, iniciar a sua reabilitação, entregando, na 

sequência de concurso, o desenvolvimento do projecto de arquitectura aos ateliers dos arquitectos Gonçalo Byrne e João 

Pedro Falcão de Campos. A obra durou cerca de cinco anos e envolveu o reforço estrutural de todo o quarteirão – em 

cumprimento dos novos eurocódigos de resistência anti-sísmica e de protecção contra incêndios –, a reconversão da igreja 

em “grande átrio” do Banco e Museu do Dinheiro, e a introdução das necessárias infraestruturas técnicas de acessibilidade, 

desempenho energético e segurança. A obra proporcionou descobertas surpreendentes, como um troço da antiga Muralha 

de D. Dinis enterrado sob o saguão do quarteirão.  

Em termos numéricos, a reabilitação da sede do Banco de Portugal implicou cerca de 4.000 desenhos de projecto; 15.000 

toneladas de produtos de demolição; 300 exumações e 100.000 fragmentos cerâmicos recolhidos nas escavações; 274 m3 

de madeira, 2.877 m3 de betão e 532 toneladas de aço utilizados na construção; 2.000 trabalhadores e 130 empresas 

contratadas; 11.871 horas de trabalho; e 1.600€ de custo por metro quadrado22. 

                                                                 
21 Informação disponível em: http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/Historia/Paginas/default.aspx [Outubro 2014] 
22 BANCO DE PORTUGAL, A Sede do Banco de Portugal, Reabilitação e Restauro, Lisboa, 2012, p. 23 
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0.6. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A presente dissertação desenvolve-se em três capítulos principais. São eles: Enquadramento Geral, Do Projecto à Obra e 

Programação da Obra. 

Estes capítulos são antecedidos por um capítulo introdutório, onde, entre outros aspectos, se dá conta do “estado da arte” e 

da forma como a informação foi recolhida e tratada (subcapítulo Método). Desenvolvidos os capítulos principais, a dissertação 

termina com um capítulo de Conclusões, em que se faz o balanço das opções do projecto analisado, capazes de servir de 

inspiração a obras futuras de reabilitação. Trata-se, portanto, de um capítulo final de cariz essencialmente especulativo, que 

procura, contudo, sintetizar e concretizar os objectivos do trabalho. 

Quanto aos três capítulos principais, o seu conteúdo é o seguinte: 

O capítulo (1) Enquadramento Geral conta duas histórias distintas. A primeira é, sumariamente, a história dos antecedentes 

e do desenvolvimento da Baixa Pombalina, a que se segue o relato mais pormenorizado da evolução do quarteirão da sede 

do Banco de Portugal entre 1758 e o concurso lançado em 2007 para a sua reabilitação. A segunda aborda o processo do 

concurso de 2007, no que respeita, tanto ao programa estabelecido pelo Banco, como às propostas apresentadas pelos 

ateliers concorrentes. Inclui-se nesta parte da dissertação referência ao projecto vencedor na sua configuração inicial, a qual, 

como atrás se mencionou, veio a sofrer ajustamentos por força de circunstâncias supervenientes, descritas no capítulo (2). 

O capítulo (2) Do Projecto à Obra enuncia e analisa as principais estratégias do projecto vencedor de Gonçalo Byrne e João 

Pedro Falcão de Campos, incidindo, em primeiro lugar e com maior destaque, sobre a estratégia da Arquitectura e, em 

segundo lugar, sobre as estratégias relativas às outras componentes: Fundações e Estruturas, Instalações Especiais e 

Restauro. 

O capítulo (3) Programação da Obra analisa os termos de concretização do projecto, a saber, o processo da obra e os 

ajustamentos introduzidos, designadamente por força dos achados arqueológicos feitos pouco depois do início da intervenção. 

Este capítulo divide-se, portanto, em dois subcapítulos: Trabalhos Arqueológicos e Processos Construtivos. Este último, por 

sua vez, descreve os principais processos construtivos utilizados, quer na igreja, quer no edifício de serviços, dedicando, a 

cada caso, uma secção. 

Como acima se referiu, o trabalho termina com o capítulo Conclusões, em que, partindo do conjunto de pistas e orientações 

que o projecto analisado fornece para intervenções futuras, se discorre sobre o impacto que o mesmo pode ter na definição 

de uma política e de estratégias para a reabilitação da Baixa de Lisboa. 
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0.7. MÉTODO 

 

No plano metodológico, a presente dissertação integra duas áreas de investigação: a primeira refere-se ao contexto histórico 

do quarteirão-sede do Banco de Portugal; a segunda, a todos os aspectos relacionados com o respectivo projecto de 

reabilitação. Como se referiu, a propósito do “estado da arte”, estas duas áreas impuseram métodos de abordagem distintos, 

dada a diferença na quantidade de fontes disponíveis. 

Considerando tal circunstância, este capítulo desenvolve-se em dois subcapítulos: o primeiro refere as principais fontes de 

recolha de informação; e o segundo dá indicação da forma como essa informação foi trabalhada e está organizada. 

 

0.7.1. RECOLHA DE INFORMAÇÃO 

Sobre a evolução do quarteirão pombalino que alberga a sede do Banco de Portugal, e, especificamente, sobre a sequência 

de obras de manutenção e/ou ampliação de que foi alvo entre meados do século XIX e finais do século XX, a maior parte da 

informação foi obtida no Núcleo Intermédio do Arquivo Municipal de Lisboa (AML-NI). Esta informação encontra-se 

organizada em cinco volumes, que abrangem mais de um século de história. A consulta incidiu preferencialmente sobre os 

processos relativos às obras de maior impacto na sua configuração, nomeadamente, as dos anos de 1887/88, 1930/31, 1948, 

1965 e 1970/71. 

Relativamente a projectos arquitectónicos desenvolvidos no mesmo período (meados do século XIX a finais do século XX), 

consultou-se o anteprojecto do Arq. Pardal Monteiro, conservado, na íntegra, no Núcleo do Arco do Cego do Arquivo 

Municipal de Lisboa (AML-NAC). A documentação disponibilizada inclui a extensa memória descritiva redigida pelo 

Arquitecto e todos os desenhos que produziu, desde as plantas dos vários pisos às representações perspécticas do exterior 

e do interior do edifício. 

Para uma mais completa contextualização histórica do quarteirão, recolheram-se ainda, no Núcleo Fotográfico do Arquivo 

Municipal de Lisboa (AML-NF), fotografias antigas especialmente centradas na Igreja de S. Julião e na Praça do Município. 

Estas fotografias permitem entrever como era o interior da Igreja antes da sua descaracterização, como era a relação entre a 

Igreja e a vizinha Câmara Municipal de Lisboa, e ainda como eram as antigas fachadas do edifício-sede do Banco. 

Sobre o projecto de reabilitação, parte significativa do trabalho de pesquisa foi desenvolvida no Arquivo Histórico do Banco 

de Portugal (AHBP). Consultaram-se o programa detalhado do concurso, bem como as quatro propostas apresentadas pelos 

ateliers de J. L. Carrilho da Graça (1952-), do RISCO, da GRAPHOS e de Gonçalo Byrne e J. P. Falcão de Campos. A consulta 

incidiu também sobre a informação compilada pelo Banco acerca da história da sua sede, incluindo os esquemas de evolução 

da ocupação do quarteirão, que se apresentam adiante neste trabalho. Ainda no Banco de Portugal, e por intermédio do Eng. 

Fernando Ribeiro, foi obtida informação circunstanciada acerca dos projectos relativos às instalações especiais, bem como 

uma perspectiva geral da componente construtiva da reabilitação. 

Para além da informação disponibilizada pelo Banco sobre as propostas acima referidas, obtiveram-se dados adicionais sobre 

a proposta do atelier RISCO, por intermédio do Arq. Carlos Cruz; e sobre a proposta conjunta dos ateliers de Byrne e Falcão 

de Campos, por intermédio do Arq. J. P. Falcão de Campos e sua equipa. 
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0.7.2. TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

A questão do tratamento da informação coloca-se, essencialmente, em relação ao material documental ilustrativo dos 

sucessivos projectos de manutenção, alteração e reabilitação da sede do Banco de Portugal. Trata-se de material disponível 

em grande quantidade, dividido entre desenhos técnicos, memórias descritivas e documentos legais. 

Relativamente aos projectos passados, arquivados no AML-NI, a selecção dos casos apresentados nesta dissertação baseou-

se, como atrás se referiu, no critério da representatividade, seleccionando-se os projectos de maior impacto no quarteirão do 

Banco, a saber, os projectos dos anos de 1887/88, 1930/31, 1948, 1965 e 1970/71. Os elementos recolhidos são apresentados 

nos ANEXOS desta dissertação. Procedeu-se também à “passagem a limpo” dos desenhos técnicos, antes de se incluírem 

nos ANEXOS, para superar algumas faltas de legibilidade. 

Ainda no mesmo âmbito, analisou-se o projecto do Arq. Pardal Monteiro, arquivado no AML-NAC. Neste caso, por se tratar 

de um projecto de autor, que, apesar dos anos passados, ainda mantém boa legibilidade, optou-se por apresentar os 

desenhos originais, sem qualquer “passagem a limpo”. 

Relativamente ao projecto de reabilitação de Byrne e Falcão de Campos, o material documental existente foi disponibilizado 

na sua totalidade, pelo que obrigou à triagem dos elementos a apresentar neste trabalho. Os elementos podem dividir-se em 

duas áreas: uma inclui os desenhos da evolução do projecto; outra, gravada em CD, inclui textos, fotografias e outros 

elementos gráficos, designadamente, os desenhos finais do projecto, não só na sua componente de Arquitectura, como nas 

restantes componentes (estruturas, instalações especiais, restauro, arqueologia, etc.). Quanto à primeira área, dividida entre 

os desenhos da Proposta do Concurso, do Projecto de Licenciamento e do Projecto de Execução, a opção foi reproduzir nos 

ANEXOS a totalidade desses desenhos (plantas, cortes e alçados). Quanto à segunda área, a informação incluída no CD é 

muito extensa e pormenorizada, o que impôs a selecção de elementos que representassem o projecto no seu essencial. 

Reproduzem-se, assim, nos ANEXOS, quase todos os desenhos do capítulo Arquitectura e do capítulo Fundações e 

Estruturas, e uma planta-síntese dos achados arqueológicos. 

Por fim, importa referir a decisão de não aprofundar, neste trabalho, a estratégia da equipa museológica, por se tratar de um 

trabalho que, de momento, se encontra ainda inacabado e consequentemente sujeito a alterações. Optou-se, em alternativa, 

por incluir, na parte final dos ANEXOS, uma “visita guiada” fotográfica à parte do percurso do museu a que foi possível aceder 

– o museu encontra-se, presentemente, em montagem das exposições, um processo que pretende manter reservado. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. ENQUADRAMENTO GERAL 
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1.1. EVOLUÇÃO DO QUARTEIRÃO DO BANCO DE PORTUGAL 

 

O Banco de Portugal, que ocupa todo um quarteirão situado na zona da Baixa de Lisboa, tem já, neste enquadramento, uma 

longa história. Esta história remonta ao ano de 1821, data em que o Banco de Lisboa1 foi fundado e instalado no edifício da 

Câmara Municipal – palácio construído entre 1770 e 1774 pelo arquitecto Eugénio dos Santos (1711-1760)2. Em 1846, o 

Banco de Lisboa juntou-se à Companhia Confiança Nacional, uma sociedade de investimento especializada no financiamento 

da dívida pública, e deu origem ao Banco de Portugal, com sede ainda no mesmo edifício. A tragédia viria a atingi-lo no ano 

de 1863, quando um incêndio de grandes proporções quase destruiu o quarteirão da Câmara. Em consequência deste facto, 

o Banco teve de deslocar a sua sede para o quarteirão vizinho, a Norte, parcialmente ocupado pela Igreja de S. Julião, abrindo 

portas para a Rua do Ouro. 

A história da ocupação do novo quarteirão pelo Banco de Portugal arrastar-se-ia por muitos anos, culminando na 

dessacralização e integração da própria igreja no ano de 1933. Mas essa história fica, por agora, em suspenso. Antes, é 

importante compreender os antecedentes do local, não apenas no que toca à sua reconstrução pelo Plano da Baixa, como 

no tempo anterior ao terramoto de 1755. 

 

1.1.1. A CIDADE ANTIGA 

O vale hoje ocupado pela Baixa foi, durante muito tempo, o esteiro do Tejo, onde 

desaguavam as ribeiras de Santo Antão e Arroios (figura 01.1) – por isso, 

segundo a lenda, a caravela que transportava o corpo do padroeiro S. Vicente, 

velado pelos corvos, teria dado à costa algures na actual Mouraria. Toda a Baixa 

era um terreno alagadiço e instável, o que não impediu a instalação na zona de 

diversos povos até à fundação de uma cidade. A zona oferecia boas defesas 

naturais, com colinas de encostas escarpadas, que proporcionavam um abrigo 

seguro aos seus habitantes, solos férteis para o cultivo de produtos hortícolas e 

árvores de fruto, e uma frente ribeirinha muito atractiva para efeitos comerciais. 

Com o passar dos séculos, o esteiro do Tejo foi-se reduzindo e, no período da 

ocupação romana, já se encontrava parcialmente assoreado. Apenas se 

manteve, até muito mais tarde, uma estreita ribeira que ligava o actual Rossio 

ao Tejo. A presença romana deixou o testemunho de uma série de ruínas 

encontradas no subsolo de Lisboa, como as Termas Romanas da Rua da Prata, 

o Teatro de Olisipo no “gaveto” entre a Rua de S. Mamede, ao Caldas, e a Rua 

da Saudade, e o cemitério romano na zona da Praça da Figueira3. 

                                                                 
1 O Banco de Lisboa foi o primeiro banco que existiu em Portugal. Fundado no dia 31 de Dezembro de 1821, mas aberto ao público apenas 

em 21 de Agosto do ano seguinte, tinha funções comerciais e emissoras, e produziu algumas das primeiras notas que circularam no país. 
Cf.: REIS, J., O Banco de Portugal. Das origens a 1914 (Vol. I), Lisboa: Banco de Portugal, 1996 
2 MATOS, J., & PAULO, J. F., Um Sítio na Baixa: A Sede do Banco de Portugal, Lisboa: Departamento de Serviços de Apoio; Área de 

Documentação, Edições e Museu; Serviço de Edições e Publicações – Museu do Dinheiro, 2013, p. 122 
3 MOITA, I., “O Domínio Romano”, in MOITA, I. (coord.), O Livro de Lisboa, Lisboa: Livros Horizonte, 1994, pp. 41-42 

Figura 01.1: Fragmento da planta topográfica de 

Lisboa mostrando a Cêrca Moura e o esteiro do 

rio Tejo que penetrava pelo vale da Baixa 
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Figura 01.2: Gravura de Lisboa no século XVI, de Georgio Braunio, 1593 

Figura 01.3: Pormenor da planta de João Nunes Tinoco, 1650, de onde se destacam o edifício dos Paços Reais, a Rua da Calcetaria e a Rua Nova 
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À subsequente presença muçulmana deve-se a construção da mais antiga muralha de Lisboa, a Cerca Velha ou Cerca Moura, 

que protegia uma área de cerca de 15,6 hectares4. Por volta do ano de 1373, na sequência dos assaltos, roubos e incêndios 

sofridos pela cidade às mãos do rei D. Henrique de Castela, o rei D. Fernando construiria outra grande muralha, a Cerca 

Fernandina. Esta muralha delimitava uma área de cerca de 103,6 hectares5. As recentes obras de reabilitação do Banco de 

Portugal permitiram identificar a implantação de uma terceira muralha, mandada construir por D. Dinis, de que se achou um 

troço no subsolo do saguão do edifício. Esta muralha, ao proteger a zona ribeirinha, constituiu, segundo Hélder Carita6, um 

importante factor de desenvolvimento dessa zona, enquanto pólo comercial, administrativo e financeiro da cidade medieval. 

Sobre a Lisboa medieval, as principais fontes de informação disponíveis são plantas e desenhos antigos, de que se destacam 

a gravura de Georgio Braunio (1541-1622), de 1593 e a planta de João Nunes Tinoco (1610-1689), de 1650. 

A gravura de Braunio (figura 01.2) ilustra bem o aspecto da cidade medieval. Nela são visíveis os espaços principais da malha 

urbana, “(…) dois amplos espaços públicos, o Rossio a norte, abrindo para o campo e os arredores, e o Terreiro do Paço 

junto ao rio”7. Entre os dois largos, ficava o “bairro comercial e burguês”, num comprimento de cerca de 600 metros8 de ruas 

estreitas, vielas e becos. “O Terreiro do Paço, a praça nova, estava mais ligado à corte, que à vida municipal; o Rossio, fórum 

da cidade, com o seu mercado, o seu hospital, e os seus mendigos, estava ligado à tradição popular”9. 

Já a planta de Tinoco (figura 01.3) – aqui apenas um zoom da planta completa [v. ANEXOS, p. ix] – detalha a configuração 

da via também conhecida como Rua Nova dos Mercadores ou Rua Nova dos Ferros. A Rua Nova foi, na sua qualidade de 

centro comercial e financeiro, a artéria mais importante da cidade durante a expansão quatrocentista e quinhentista e no 

período áureo do seu desenvolvimento, até ao terramoto de 1755. Tinha “(…) de comprido trinta braças e quatro de largo, [e 

tinha] de cada face quarenta e cinco moradas de casas, todas de três e quatro sobrados, de uma e outra banda (…)”10. A rua 

apresenta, na planta, alguns segmentos mais largos, julga-se que para comportarem os gradeamentos divisórios utilizados 

na protecção das bancas financeiras, os chamados «ferros» que lhe deram um dos nomes. Com efeito, citando José Sarmento 

de Matos, “(…) na sua parte mais ampla, pouco antes do Pelourinho, a rua era dividida a meio por uma forte gradaria de ferro, 

criando como que uma enorme «jaula» descoberta (…) Atrás deste gradeamento, posicionavam-se bem arrumadinhas as 

bancas dos cambistas. Isto é, este reduto bem defendido dos amigos do alheio era o centro das agências de câmbio, espécie 

dos actuais balcões das agências bancárias”11.  

A Rua Nova fazia a ligação entre a parte oriental do Largo do Pelourinho Velho e da colina do Castelo e a parte ocidental da 

colina dos Mártires, da Rua da Calcetaria e da Rua dos Ourives do Ouro, terminando, deste lado, na Ponte da Galonha, 

lançada sobre a velha ribeira que ligava o Rossio ao Tejo e que, com o passar dos anos, tomara a serventia de simples esgoto 

a céu aberto (chamava-se-lhe “Cano Real” e estava permanentemente atulhada com o lixo de uma população em 

crescimento). Os prédios que delimitavam a Rua Nova, edificados em finais do século XV, obedeciam, salvo na altura (invulgar 

para a época), aos padrões de construção tradicionais: um piso térreo em pedra, com abóbadas, seguindo-se os demais pisos 

em madeira, alguns com ressaltos. D. Manuel I ordenou, em 1502, a renovação das fachadas, “todas yguais”, com 

                                                                 
4 SILVA, A., A Cêrca Moura de Lisboa, Lisboa: Câmara Municipal, 1987, p. 58 
5 Idem, A Cêrca Fernandina de Lisboa, Lisboa: Câmara Municipal, 1987, p. 17 
6 CARITA, H., Lisboa Manuelina e a formação de modelos urbanísticos da época moderna (1495-1521), Lisboa: Livros Horizonte, 1999 
7 SANTOS, M. H., A Baixa Pombalina: Passado e Futuro, Lisboa: Livros Horizonte, 2000, p. 29 
8 FRANÇA, J., Lisboa Pombalina e o Iluminismo (2ª Ed. rev. e aum.), Lisboa: Bertrand, 1977, p. 23 
9 Idem, ibid., p. 23 
10 BRANDÃO, J., Grandeza e abastança de Lisboa em 1552, Lisboa: Livros Horizonte, 1990, p. 97 
11 MATOS, J., & PAULO, J. F., op. cit., p. 27 
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padronização dos ressaltos por motivos de segurança, e o alinhamento dos prédios “por cordel”12, mas as circunstâncias só 

permitiriam que o seu pensamento urbanístico moderno se visse pontualmente concretizado. A ele se deve também a sua 

pavimentação. 

Cumpre assinalar ainda, na planta de Tinoco, a localização original da Igreja Paroquial de S. Julião (S. Gião na planta). Este 

templo, embora próximo da Rua Nova, encontrava-se numa cota superior à desta, já que a Baixa pré-pombalina não 

apresentava então a feição plana de hoje, assentando, pelo contrário, sobre os desníveis naturais do terreno, alguns 

acentuados. 

 

Centrando agora o olhar na localização da actual sede do Banco de Portugal, veja-se o que diz José Sarmento de Matos 

sobre o seu aspecto neste remoto passo medieval: o espaço do quarteirão “(…) era, nos primeiros tempos portugueses, 

ocupado, praticamente em toda a sua área actual, pelas já referidas Tercenas, ou Casas das Galés. A meio, atravessava-o a 

tal muralha, construída ou não por D. Dinis na sua totalidade, ostentando três fortes torres, uma em cada ponta e outra a 

meio. Para norte, as casas encostadas à muralha davam sobre a Rua da Calcetaria, que antes se chamara do Morraz, e até 

da Sapataria, por alguns mestres deste ofício por ali terem aberto as suas oficinas, sendo mais tarde definitivamente 

substituídos pelos calceteiros, ofício sempre essencial numa cidade tão atreita a buracos e declives”13. 

Um elemento a destacar no espaço do quarteirão do Banco de Portugal é a Muralha de D. Dinis, cuja decisão de construção 

data de finais do século XIII. Com o objectivo de defender a zona ribeirinha da cidade contra as violentas incursões dos piratas 

e corsários oriundos, predominantemente, do norte de África, a cerca dinisina cobria a distância entre a “Torre da 

Escrivaninha”, no ângulo poente da primitiva Cerca Velha, e as Tercenas, ou “Casas das Galés”, antigos estaleiros situados 

imediatamente a seguir à Ponte da Galonha. Como já se mencionou, a Muralha de D. Dinis teve um papel relevante no 

                                                                 
12 Orientações manuelinas para a remodelação do conjunto urbano da Rua Nova, da Sapataria e dos Ferreiros, constantes das cartas 

régias enviadas ao Senado da Câmara no ano de 1502, referidas por José-Augusto França em Lisboa - História Física e Moral, Lisboa: 
Livros Horizonte, 2008, p. 130. 
13 MATOS, J., & PAULO, J. F., op. cit., p. 28 

Figura 01.4: A Rua Nova dos Mercadores Figura 01.5: A Rua Nova dos Mercadores, na ilumi-

nura do Livro das Horas de D. Manuel I 
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desenvolvimento comercial da Baixa e na expansão da cidade “(…) para Ocidente, ao longo das margens do Tejo, princípio 

que marcará o urbanismo lisboeta durante largos séculos”14. 

Outro elemento a destacar é a estreita Rua da Judiaria Pequena, paralela, a Sul, à Rua da Calcetaria. Desde logo, porque, 

considerando o quadro esquissado por José Sarmento de Matos, as suas coordenadas fazem admitir que tenha sido aberta 

em sobreposição à Muralha de D. Dinis, entretanto desaparecida. Depois, porque essa coincidência com o traçado da Muralha 

permite considerar uma outra coincidência, neste caso com o eixo longitudinal do quarteirão do Banco de Portugal, ou seja, 

com o respectivo saguão. A Rua da Judiaria Pequena viria a desaparecer em consequência da expulsão dos judeus, em 

1496, e da implantação, nos terrenos correspondentes, do Paço da Ribeira. Mas não deixa de ser interessante saber que, no 

passado, o terreno do Banco de Portugal teve presença judia, tão comummente associada à actividade bancária. 

Relativamente ao Paço da Ribeira (ou Paços Reais), mandado edificar por D. Manuel I em finais do século XV, sabe-se que 

abrangia todo o perímetro actual da sede do Banco de Portugal. O Paço da Ribeira – que substituiu, na qualidade de residência 

da família real, a velha Alcáçova, no Castelo de S. Jorge, consolidando a localização do centro da cidade na zona ribeirinha 

– era um conjunto edificado sem qualquer unidade, “(…) construído, ampliado e reformado em várias épocas e sob a influência 

de estilos diferentes (…) sem obediência a um plano original”15. A área era muito vasta, abrangendo parte do Largo do 

Pelourinho Velho e abrindo janelas traseiras sobre a Rua Nova dos Mercadores, “(…) no sítio onde havia as antigas Tercenas 

[na circunstância, transferidas para o lugar de “Cata-que-farás”, actual Ribeira das Naus] e a Judiaria Pequena, entre a 

muralha de D. Dinis e a de D. Fernando, passando ainda por cima desta para formar a sua fachada sobre o Terreiro do Paço 

                                                                 
14 CARITA, H., op. cit., p. 31 
15 MOITA, I., “A Cidade e o Ambiente”, in MOITA, I., op. cit., p. 148 

Figura 01.6: Pormenor da planta elaborada por Augusto Vieira da Silva, que sobrepõe a Lisboa pré-pombalina – a vermelho – à Lisboa do seu tempo. 

Destaca-se neste pormenor a localização da Igreja Patriarcal e a antiga localização da Igreja de S. Julião. 

Igreja Patriarcal Igreja de S. Julião 
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(…)”16. O Paço da Ribeira manteve-se de pé até 1755. Foi, não obstante, sofrendo alterações, de que se destacam as obras 

de D. Filipe I, incluindo o novo torreão de Filippo Terzi; as de D. João V, traduzidas no acrescentamento de uma nova ala 

paralela ao rio, em que foi erigida a Torre do Relógio, e na reconversão da Capela Real de São Tomé em Igreja Patriarcal; e 

a construção por D. José da célebre Real Casa da Ópera, ou Ópera do Tejo, na proximidade da Ribeira das Naus. Este teatro, 

iniciado em 1752, foi o último grande empreendimento de iniciativa real anterior ao terramoto. “Tratava-se de uma grande sala 

para 600 espectadores, ao nível das grandes casas de ópera europeias. Um espectador francês ficou siderado com a sua 

beleza e fausto, porque os dourados cintilavam como diamantes”17.  

Quanto à Igreja Patriarcal, situada na área hoje ocupada pela Igreja de S. Julião (figura 01.6), resultou, repete-se, da 

transformação da Capela Real de São Tomé num templo mais vasto, cuja magnificência foi comentada por muitos viajantes 

da época: “(…) Courtils admirava os quadros de mármore, o altar-mor de lápis-lazúli, o tabernáculo de ágata («raras produções 

da Natureza majestosamente trabalhadas»), vendo altares, móveis e paramentos «dobrados sob o peso do ouro, da prata e 

das pedrarias». (…) Moreri fazia também o elogio da igreja, «uma das mais magníficas que se conhecem hoje na Europa» 

(…) [cujos interiores] eram de uma riqueza que espantava a própria corte pontifical: só os candelabros, encomendados em 

1732 na oficina romana de Arrighi, foram avaliados em 120 milhões de reis”18. Integrada nas dependências do Paço, a 

Patriarcal apresentava uma configuração pouco usual, com a cabeceira virada a Norte. A parede norte era paralela à Rua da 

Calcetaria e situava-se numa linha próxima da actual fachada do Banco de Portugal que deita para a Rua de S. Julião. A Sul, 

a Patriarcal ocupava terrenos da Rua do Comércio. As escavações recentemente efectuadas no âmbito do projecto de 

reabilitação em análise puseram a descoberto, sensivelmente a meio do corpo da nave central da Igreja de S. Julião, o soco 

da parede nascente da Patriarcal. Julga-se que a sua parede poente coincidiria com a localização da fachada da mesma 

igreja. 

Em conclusão, no período anterior ao terramoto de 1755, o quarteirão do Banco de Portugal situar-se-ia na extremidade 

ocidental da Rua Nova dos Mercadores, ou seja, junto ao epicentro comercial da cidade no momento mais próspero e 

cosmopolita da sua história. Ora este epicentro era também, como se viu, o pólo financeiro da Praça de Lisboa, nela operando, 

protegidos pelos “ferros”, vários cambistas. Há, por outro lado, inúmeras referências à existência de uma Casa da Moeda 

numa das torres da Muralha de D. Dinis, junto às Tercenas, casa essa que se terá mantido em funcionamento até à introdução 

da Igreja Patriarcal, no século XVIII. Existem, portanto, fortes razões de tradição e memória histórica para que o Banco de 

Portugal nascesse e optasse por permanecer nesta zona da Baixa lisboeta. 

 

Regressando à Lisboa medieval, ela manteve-se, até à véspera do terramoto, a “fermosa estrivaria” de que falava um cronista 

da época, Francisco Xavier de Oliveira19. “Era, em suma, uma cidade medieval que nenhum abalo social, no decorrer dos 

séculos, tinha podido alterar. (…) As estruturas urbanas continuavam a ser as de um velho burgo medieval, vasto e 

desordenado, sem plano nem proporções – salvo nas ruas «modernas» do Bairro Alto. As outras eram, como sempre, 

«estreitas, sujas e incómodas», diz-nos um viajante das vésperas do terramoto, e só nessa altura um decreto previu o traçado 

de ruas que dessem passagem a duas carruagens”20. Embora haja a registar algumas tentativas de trazer coesão à malha 

                                                                 
16 SILVA, A., As Muralhas da Ribeira de Lisboa (Vol. II), Lisboa: CML, 1940, p. 147 
17 FERRÃO, L., “Desenvolvimento urbanístico. Os palácios e os conventos”, in (coord.) MOITA, I., op. cit., p. 278 
18 FRANÇA, J., op. cit., p. 46 
19 Idem, ibid., p. 53 
20 Idem, ibid., pp. 53-54 
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urbana, no quadro de visões modernas, como a de D. Manuel I, e sejam, “(…) ao longo da primeira metade do século XVIII 

(…) abundantes e convergentes os indícios de preparação de uma reforma urbana da capital portuguesa especialmente 

caracterizada pela sua expansão para oeste”21, a alteração do seu esquema labiríntico defrontou-se sempre com as 

resistências à transformação que se esperam de uma cidade antiga e densamente habitada. No entanto, realçam-se algumas 

obras públicas no campo da comunicação viária, posteriores à Restauração, a saber: a ampliação da Rua Nova do Almada, 

em 1665 (uma das poucas ruas a sobreviver quase intacta ao terramoto); o alargamento das Ruas dos Ourives da Prata e do 

Ouro, respectivamente em 1681 e 1687; e a reconstrução da Calçada de S. Francisco, em 1754 (importante elemento de 

ligação com a colina dos Mártires). 

Um ano depois da reconstrução da Calçada de S. Francisco, a tragédia abateu-se sobre Lisboa. Aconteceu na manhã de 1 

de Novembro, feriado de Todos-os-Santos. A cidade foi arrasada, primeiro por um tremor de terras de tal intensidade e 

magnitude que lhe destruiu o centro, depois por um incêndio de seis dias, mais devastador ainda. Foram particularmente 

afectadas as zonas profusamente edificadas da Baixa, estendendo-se para Leste pela colina do Castelo e para Oeste pelo 

                                                                 
21 ROSSA, W., A Urbe e o Traço. Uma década de estudos sobre o urbanismo português, Coimbra: Livraria Almedina, 2002, p. 166 

Figura 01.8: Ruínas da Real Ópera do Tejo e da Praça da Patriarcal 

Figura 01.7: Gravura alemã do terramoto de 1 de Novembro de 1755 
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Bairro Alto. A população de Lisboa, estimada em 250.000 habitantes, ter-se-á reduzido em cerca de 10.000 habitantes22, e a 

catástrofe terá ainda riscado do mapa cerca de 10% das 20.000 casas existentes, seis hospitais (entre os quais, o Hospital 

de Todos-os-Santos) e 33 palácios23. O Paço da Ribeira, a Igreja Patriarcal e a Real Ópera do Tejo incluem-se no rol das 

perdas. 

A cidade entrava assim, mal-grado as circunstâncias, numa nova era, usufruindo de “(…) um daqueles raros momentos em 

que é possível fazer, sem resistências, tábua rasa do passado e desencadear um aparato imagético radicalmente diferente, 

tecido por outras vontades e por outras coordenadas culturais”24. 

 

1.1.2. O PLANO DA BAIXA 

A nova era traduziu-se, não só na reconstrução de grande parte da cidade, mas também na emergência de “(…) uma elite 

então em processo de formação e consolidação: os engenheiros militares”25. Esta elite, proveniente das “Academias de 

Fortificação” espalhadas pelo país, era a principal, senão única, detentora do conhecimento científico e tecnológico, 

desempenhando, “(…) um papel estrutural em todo o Império, desde a administração à arquitectura e construção, passando 

pelo reconhecimento, cartografia e ordenamento do território, bem como pelo urbanismo”26. A mobilidade e flexibilidade desse 

corpo de engenheiros, capazes de acorrer a qualquer região quando necessário, tinha-lhes permitido adquirir uma formação 

prática diversificada, no quadro da “(…) utopia urbanística [da época, cujo programa] era a racionalidade e a totalitarização 

do pragmatismo e da função”27. Assim, foi de estaleiros como o do Aqueduto das Águas Livres e o de Mafra que provieram 

muitos dos engenheiros militares que integraram a futura Casa do Risco das Obras Públicas28, instituída para a reconstrução 

de Lisboa. 

Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), ministro de D. José desde 1750, Conde de Oeiras em 1759 e Marquês de 

Pombal em 1769, assumiu o comando das operações de recuperação da capital, dirigindo, com punho de ferro, os trabalhos 

de restabelecimento da ordem e de limpeza e remoção dos escombros. Simultaneamente, “Muitos socorros [foram chegando] 

ao reino, ofertas e promessas de cortes estrangeiras e do Brasil. Víveres de Inglaterra, materiais de construção de Hamburgo 

aportavam em barcos carregados, e também dinheiro. O comércio de Lisboa ofereceu ao rei, que o aceitou em 2 de Janeiro, 

um imposto de quatro por cento sobre os direitos que incidiam nas mercadorias despachadas na alfândega, e esse seria o 

contributo que permitiria reconstruir as estruturas públicas da capital”29. 

Logo em 1755, o ministro pediu a Manuel da Maia (1677-1768) (figura 01.9), engenheiro-mor do reino, uma proposta de 

reconstrução da cidade. Maia era já então detentor de um extenso currículo, não limitado a Lisboa, e baseado em obras de 

reforma e desenho urbano e de simples levantamento do território – exemplo de uma dessas obras é o Aqueduto das Águas 

                                                                 
22 FRANÇA, J., op. cit., p. 65 
23 Idem, ibid., p. 65 
24 MATOS, J., & PAULO, J. F., op. cit., p. 54 
25 ROSSA, W., “No 1º Plano”, in TOSTÕES, A. & ROSSA, W. (coord.), Lisboa 1758: O Plano da Baixa Hoje, Lisboa: Câmara Municipal, 

2008, p. 42 
26 Idem, ibid., p. 42 
27 Idem, ibid., p. 42 
28 A Casa do Risco das Obras Públicas foi formada em 1756, vindo a constituir o “braço técnico da Administração para o processo da 

reconstrução”. Integrava vários engenheiros militares, como Eugénio dos Santos (que primeiro a chefiou), Carlos Mardel, Miguel Ângelo de 
Blasco, Reinaldo Manuel dos Santos e Manuel Caetano de Sousa. Cf.: ROSSA, W., “No 1º Plano”, in TOSTÕES, A. & ROSSA, W., op. cit., 
p. 57 
29 FRANÇA, J., A reconstrução de Lisboa e a arquitectura pombalina, Lisboa: Biblioteca Breve, 1989, p. 13 
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Livres, que resistiu ao terramoto de 1755, não obstante transpor o vale de Alcântara, zona de reconhecida vulnerabilidade 

sísmica. Em resposta ao ministro, o engenheiro produziu um relatório circunstanciado, de nome Dissertação, que deu corpo 

ao processo de reflexão na origem do Plano da Baixa. Este “vasto memorial” foi apresentado em três partes (e momentos). 

A primeira, datada de Dezembro de 1755, considerava as várias hipóteses de reconstrução, desde a solução mais simples, 

de mera reprodução da cidade antiga, embora com respeito pelas normas de saneamento, à solução radical de transferência 

da cidade para outro local, como Belém. As hipóteses eram cinco, e foi a quarta a escolhida: 

“§6 – O 4º modo, arrazando toda a cid.e baixa, levantandoa com os entulhos, 

suavizando assim as subidas p.e as p.tes altas, e fazendo descenso p.ª o mar com 

malhor correnteza das aguas, formando novas ruas com liberd.e competente, tanto 

na largura, como na altura dos edif.os q nunca poderá exceder a largura das ruas. 

Este 4º modo não só atende, como o terceiro, a prevenção de se.m.e flagelo, assim 

na observação da altura das cazas, como na largura das ruas, mas a facilitar a difficil 

acomodação dos dezentulhos, servindo-se deles p.ª suavizar a aspereza das 

serventias da cid.e baixa p.ª a alta, e expelindo também as aguas com melhor êxito 

p.ª o mar, livrando Lix.ª baixa das inundaçoens q padece em occasioens de maré 

chea”30. 

 

Esta escolha veio de encontro à posição pessoal do engenheiro-mor: “«Entre os três modos de renovação da cidade baixa, o 

primeiro arrasando-a toda e renovando-a toda, tenho por superior e melhor; o segundo, de conservar as ruas largas e alargar 

as estreitas (…) tenho por mediado; e o terceiro, de querer também acrescentar ao segundo a redução dos becos e travessas 

a ruas largas, tenho por ínfimo.»”31 

A segunda parte da Dissertação, datada de Fevereiro de 1756, incidia sobre questões de ordem fundiária, legislativa, 

construtiva e financeira, e incluía regras de prevenção contra incêndios e princípios para a definição urbanística das zonas de 

expansão (fora, portanto, da área da Baixa). 

Finalmente, a terceira parte, datada de Março de 1756, acompanhava um conjunto de desenhos, traduzidos em seis plantas 

da parte central da cidade e quatro modelos de fachadas – um deles de carácter mais nobre e destinado ao Terreiro do Paço. 

O texto abordava também aspectos técnicos respeitantes à saúde pública e à comodidade dos habitantes da nova cidade, 

como a organização do sistema de esgotos e de abastecimento de água. 

Relativamente às plantas acima mencionadas, as três primeiras (figura 01.10) eram de dupla autoria e as três últimas de 

autoria individual (figura 01.11). Focavam-se, exclusivamente, na definição do espaço público, pois a arquitectura era, “em 

absoluto, de escala e expressão urbanas”32. As três primeiras mantinham ainda, em maior ou menor grau, alguma 

cumplicidade com a cidade antiga (todas elas respeitavam, por exemplo, o traçado da Rua Nova dos Mercadores), mas as 

três últimas rompiam com o passado, propondo um desenvolvimento rigorosamente ortogonal. A proposta escolhida, a nº 5, 

                                                                 
30 Excerto da Dissertação de Manuel da Maia, in FRANÇA, J., Lisboa Pombalina e o Iluminismo (2ª Ed. rev. e aum.), Lisboa: Bertrand, 

1977, p. 292 
31 FRANÇA, J., ibid., pp. 83-84 
32 ROSSA, W., “No 1º Plano”, in TOSTÕES, A. & ROSSA, W., op. cit., p. 53 

Figura 01.9: Manuel da Maia, óleo sobre tela 

de J. Machado P. (1866) 
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cuja versão definitiva se apresenta, mais adiante, na figura 01.16, inseria-se neste segundo grupo e foi concebida por Eugénio 

dos Santos. 

Quanto ao conjunto de alçados-tipo, também elaborados por Eugénio dos Santos – e que viriam a sofrer alterações até à 

versão final –, estes propunham, entre outros requisitos, um máximo de três andares e fachadas que formavam um todo 

harmónico ao longo das ruas. A figura 01.12 representa desenhos do mesmo autor, de fachadas semelhantes às 

apresentadas com a Dissertação de Manuel da Maia: “«(…) mostra a altura e simetria dos edifícios com dous pavimentos 

sobre as logeas (…) e divisões de paredes altas sobre os telhados para defensa da comunicação dos incêndios»”33. A figura 

01.13 representa a versão executada dos alçados. 

                                                                 
33 Excertos da Dissertação de Manuel da Maia, in FRANÇA, J., Lisboa Pombalina e o Iluminismo, op. cit., p. 326 

Figura 01.10: Plantas nº 1, 2 e 3, de, respectivamente, Pedro Gualter da Fonseca e Francisco Pinheiro da Cunha, Elias Sebastião Poppe e José Domingos 

Poppe, e Eugénio dos Santos e António Carlos Andreas 

Figura 01.11: Plantas nº 4 e 6, de, respectivamente, Pedro Gualter da Fonseca e Elias Sebastião Poppe. A versão original da planta nº5, 

de Eugénio dos Santos, desapareceu. As outras duas encontram-se expostas no Museu da Cidade. 
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O Plano da Baixa surge na versão definitiva em 1758, mediante publicação em Alvará de 12 de Maio e em Decreto de 12 de 

Junho. Os dois anos passados sobre a Dissertação tinham servido, não apenas para o aprofundamento do desenho urbano, 

mas também para a criação das condições jurídicas, administrativas e económico-financeiras necessárias à execução do 

Plano. Tinham servido ainda para a realização de um conjunto de acções de “preparação do terreno”, como o arrasamento 

da Baixa, ou a destruição do que ficara de pé depois do terramoto, operação comandada pelo sargento-mor José Monteiro 

de Carvalho, por isso alcunhado de “Bota-Abaixo”. Esta operação terá sido uma das mais decisivas para o processo de 

reconstrução, porquanto, tornando-o irreversível, neutralizou todas as resistências sociais, políticas e religiosas ao programa 

urbanístico gizado. Permitiu ainda concluir a limpeza do entulho, iniciada logo no dia seguinte à catástrofe, nivelar e balizar 

os terrenos, e formar o “(…) terrapleno (o “tabuleiro”) que cresceu sobre o Tejo quase duplicando o terreiro (…)”34.  

                                                                 
34 ROSSA, W., “No 1º Plano”, in TOSTÕES, A. & ROSSA, W., op. cit., p. 54 

Figura 01.12: 5ª e 7ª configurações para os edifícios da Baixa, de Eugénio dos Santos 

Figura 01.13: Desenho de Eugénio dos Santos a tinta-da-china aguarelada, de um “Prospecto das frontarias que han-de ter as ruas principaes que se mandão 

edificar em Lixboa baixa aruinada e se dividem com colunelos para separação do uso da gente de pé do das carruages”, 1758 
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O Plano da Baixa é considerado um projecto arrojado para a sua época, nomeadamente por conjugar, numa escala nunca 

antes vista, um quadro normativo e financeiro com a componente gráfica das plantas, alçados e cortes-tipo. 

Nos campos normativo e financeiro, o Plano definia os conceitos e os instrumentos necessários à reedificação da cidade, 

contemplando medidas como o levantamento das propriedades existentes à data do terramoto, a proibição de construir ou 

reconstruir edifícios em incumprimento dos modelos e processos nele previstos, e o congelamento do preço dos materiais de 

construção e do valor das rendas. Este quadro normativo, que ia muito além das medidas exemplificadas, consta de dois 

alvarás com força de lei: o primeiro, atrás citado e publicado em 12 de Maio de 1758, estabeleceu “(…) os direitos publicos e 

particulares da reedificação da Cidade de Lisboa, e os beneficios às pessoas que para ella concorrerem com dinheiro, 

materiaes ou mão de obra”35; o segundo, publicado em 15 de Junho de 1759, alargou e clarificou as regras definidas pelo 

primeiro. Estes dois diplomas constituem, segundo Claudio Monteiro, o alicerce do moderno Direito português do Urbanismo36. 

Uma das inovações introduzidas foi o sistema de perequação compensatória, que procurava garantir um certo equilíbrio entre 

as exigências da execução do Plano e a posição jurídica dos proprietários dos terrenos atingidos pelo terramoto. O sistema 

reconhecia o direito de preferência desses antigos proprietários na adjudicação dos terrenos para construção, atribuindo-lhes 

lotes tanto quanto possível equivalentes, em área, localização e valor, aos que tinham 

perdido. Na inviabilidade desta solução, os terrenos perdidos eram avaliados e os 

proprietários indemnizados.  

Tácita e subtilmente, o quadro normativo e financeiro do Plano da Baixa procurava 

facilitar a substituição dos grandes proprietários oriundos do clero e da antiga 

nobreza, por proprietários originários da burguesia dos negócios, classe ambiciosa, 

empreendedora e moderna, sobre que o Marquês de Pombal – cuja antipatia pela 

velha aristocracia e pelas velhas e perenes instituições do poder era manifesta – 

desejava fundar uma nova ordem social, “(…) simbolicamente representada pela 

construção de uma nova Praça (Bolsa) do Comércio no espaço antes dominado pelo 

Palácio Real (…)37”. E na verdade, a reconstrução de Lisboa não teria sido possível 

sem a contribuição dessa burguesia dos negócios, principal financiadora das obras 

públicas: “(…) os tais «negociantes opulentos», [cujos] nomes aparecem numa lista 

de edificações estabelecida já em 1776, que atribui a dinheiro burguês mais de 98% 

de 620 prédios inventariados, só dez deles tendo sido de iniciativa nobre”38. 

Quanto à componente gráfica do Plano da Baixa, integrava desenhos – a planta geral 

da figura 01.16 e alçados-tipo – desenvolvidos por Eugénio dos Santos (figura 01.14), 

de acordo com as instruções do Engenheiro-mor e com a colaboração de Carlos 

Mardel (1696-1763) (figura 01.15) – que terá tido uma intervenção decisiva nas zonas 

de maior destaque, nomeadamente, no Terreiro do Paço e no Rossio. Com efeito, o 

Plano, “(…) remetido ao Duque de Lafões, Regedor das Justiças, para se regular o 

alinhamento das ruas, e a reedificação das casas a erigir nos terrenos entre a Rua 

                                                                 
35 Epígrafe do Alvará de 12 de Maio de 1758, in FRANÇA, J., Lisboa Pombalina e o Iluminismo, op. cit., p. 309 
36 MONTEIRO, C., “Escrever Direito por Linhas Rectas”, in TOSTÕES, A. & ROSSA, W., op. cit., p. 123 
37 Idem, ibid., p. 106 
38 FRANÇA, J., “O urbanismo e a sociedade”, in MOITA, I. (coord.), O Livro de Lisboa, Lisboa: Livros Horizonte, 1994, p. 367 

Figura 01.14: Eugénio dos Santos 

Figura 01.15: Carlos Mardel 
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Nova do Almada e Padaria, e entre a extremidade Septentrional do Rocio até ao Terreiro do Paço (…)”39, não se limitava a 

conceber as novas ruas e o respectivo alinhamento, mas estabelecia “(…) um programa arquitectónico e construtivo completo, 

definindo, entre outros aspectos, «a estrutura exterior, e elevação dos Edificios»”40. 

A planta geral que propunha o “tabuleiro”41 da Baixa (figura 01.16 e ANEXOS, p. xiii), e cujas grandes linhas já constavam da 

Dissertação, era mais abrangente do que o perímetro delimitado pelo Decreto de 12 de Junho de 1758, mas correspondia, 

importa referir, ainda e só a um plano, não a um projecto, na medida em que a concretização viria a retirar-lhe e a acrescentar-

lhe bastantes elementos. A planta, como se pode observar, estava sobreposta à de Tinoco de 1650, permitindo confirmar 

que, ao traçado rectilíneo e à normalização rectangular dos quarteirões, subjazia algum respeito pelo histórico de formação 

da cidade antiga. Com efeito, segundo Walter Rossa, tende a fazer-se “(…) uma interpretação da intervenção então 

programada e levada a cabo na Baixa como algo feroz, que fez tábua rasa da preexistência, o que é um erro (…), [pois] o 

plano integrou a estrutura e os elementos essenciais da preexistência destruída”42. Era o caso das suas “ilhas” funcionais e 

grandes espaços de vida urbana, a saber, o Terreiro do Paço, o Rossio e a Rua Nova dos Mercadores, que mantinham a 

situação geográfica e o papel distintivo que antes desempenhavam no quotidiano da cidade, mesmo se a nova configuração 

rectilínea permitia estabelecer entre as três uma ligação mais directa e até visual.  

O Terreiro do Paço continuava, portanto, a ser o lugar do poder, apesar da mudança de nome para Praça do Comércio, da 

ausência da família real (acampada no Alto da Ajuda) e da duplicação dos seus torreões, que assim perdiam a carga simbólica 

da unidade (ou do poder único e centralizador do rei). Contudo, os edifícios geometricamente dispostos em torno da estátua 

                                                                 
39 Epígrafe do Plano de 12 de Junho de 1758, in FRANÇA, J., Lisboa Pombalina e o Iluminismo, op. cit., p. 315 
40 MONTEIRO, C., “Escrever Direito por Linhas Rectas”, in TOSTÕES, A. & ROSSA, W., op. cit., p. 97 
41 ROSSA, W., “No 1º Plano”, in TOSTÕES, A. & ROSSA, W., op. cit., p. 54 
42 ROSSA, W., “Do plano de 1755-1758 para a Baixa-Chiado”, in Monumentos, nº 21, Lisboa: DGEMN, 2004, p. 38 

Figura 01.16: Planta nº 5, de Eugénio dos Santos e Carlos Mardel, apresentada no Decreto-Lei de 12 de Junho de 1758 
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de bronze de D. José destinavam-se a companhias e serviços estatais que, no regime absolutista ainda vigente, agiam em 

nome do monarca. Já o Rossio continuava a ser o lugar do povo, de onde “(…) brotavam botequins e congéneres, lugares 

adequados à estúrdia, claro, mas também à aprendizagem de uma vivência de rua que Lisboa até então pouco conhecia. 

Circulavam livros, vendidos pouco acima no Chiado, e discutiam-se factos e letras, à cadência acelerada que as novidades 

iam chegando da ebulição parisiense”43. Quanto à Rua Nova dos Mercadores, agora Rua Nova d’El Rei, o futuro topónimo, 

Rua do Comércio, diz do papel que lhe estava destinado. 

Apesar destas e outras importantes referências à memória da cidade antiga, o carácter inovador da Lisboa pombalina 

sobressaía, não apenas na regularidade ortogonal do seu traçado, mas também: 

(i) num Terreiro do Paço quadrado em vez de rectangular, regularizado em simetria e duplicado em área conquistada 

ao Tejo com entulho da catástrofe; 

(ii) em três novas ruas largas a centrar a circulação norte-sul, até ao Terreiro do Paço, sendo que apenas duas delas 

partiam do Rossio; 

(iii) num conjunto de ruas secundárias, paralelas e intercaladas naquelas três, cujo percurso se interrompia a dois 

terços da distância entre o Rossio e o Terreiro do Paço; 

(iv) numa série de ruas transversais e perpendiculares a todas as anteriores, que asseguravam a circulação na 

direcção nascente-poente, e que, até dois terços da distância entre o Rossio e o Terreiro do Paço, definiam uma série 

de quarteirões verticais, alinhados e virados ao Tejo; 

(v) na disposição horizontal dos quarteirões mais próximos do Terreiro do Paço (ou no último terço da distância entre 

o Rossio e o Terreiro do Paço), definindo um conjunto de módulos diferente do restante Plano da Baixa, conjunto esse 

rasgado pelas Ruas Nova d’El Rei, de S. Julião e da Conceição (assim chamadas em memória das velhas freguesias 

aí existentes). A Rua da Conceição passava também a fazer a ligação entre as duas encostas do Castelo, a Nascente, 

e dos Mártires, a Poente; 

(vi) por último, na redistribuição das igrejas que, abandonando o seu papel medieval de pólos de concentração urbana, 

eram agora submetidas à esquadria e incorporadas nos novos quarteirões. O caso das igrejas deu, aliás, que falar, 

pois a solução encontrada não apenas levou à supressão de muitos dos templos pré-existentes (ao ponto de Eugénio 

dos Santos recear o castigo da Providência Divina), como condicionou a sua forma tradicional, gerando vários 

problemas de acesso, iluminação e circulação interna. 

Merecem especial realce a racionalização do desenho e a hierarquização do Plano, perceptíveis, tanto nas já referidas 

disposição e configuração dos quarteirões, como na largura das ruas. Esta largura permitia distinguir as ruas principais das 

ruas secundárias e das “travessas”. Entre as ruas principais, destaca-se a Rua Nova d’El Rei (futura Rua do Comércio), que, 

decerto pelo seu significado histórico de “reminiscência realinhada da velhinha Rua Nova dos Mercadores”44, foi a primeira a 

ser analisada pelo Plano: “ela devia ser uma das «ruas principais» do novo bairro”45 e, por esse motivo, mais larga do que 

todas as outras ruas horizontais. O Plano previa, para além da Rua Nova d’El Rei, duas outras artérias principais, estas 

                                                                 
43 MATOS, J., & PAULO, J. F., Um Sítio na Baixa: A Sede do Banco de Portugal, Lisboa: Departamento de Serviços de Apoio; Área de 

Documentação, Edições e Museu; Serviço de Edições e Publicações – Museu do Dinheiro, 2013, p. 58 
44 Idem, ibid., p. 57 
45 FRANÇA, J., Lisboa Pombalina e o Iluminismo, op. cit., p. 104 
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verticais: a Rua do Ouro e a Rua Augusta. No seu papel de ruas nobres da nova Baixa, as três tinham uma largura superior, 

de 60 palmos (13,2 metros), dos quais 10 palmos de cada lado eram reservados para passeios delimitados por colunelos. 

A hierarquização da malha viária reflectia-se, igualmente, na toponímia das ruas, cuja estabilização não foi, aliás, pacífica. No 

Plano aprovado, as ruas de segunda ordem, de orientação norte-sul, tinham designações relacionadas com as corporações 

dos ofícios, como as Ruas dos Sapateiros, dos Correeiros e dos Douradores. “A bem dizer, a localização dos negociantes e 

dos artífices nas ruas do centro datava já dos finais do século XIV e, nascido dum compromisso medieval, o hábito ficou vivo 

numa cidade que jamais se afastara das suas estruturas antigas”46. As “travessas” (ruas secundárias de orientação este-

oeste) tinham, em regra, nomes de cariz religioso, de igrejas e paróquias, como as Ruas da Conceição e de S. Julião. E as 

ruas de primeira ordem combinavam referências a corporações e invocações da Casa Real; assim, a Rua da Prata era 

também, por vezes, chamada de Rua da Rainha e a dos Fanqueiros, de Rua da Princesa.  

Como atrás se referiu, o Plano da Baixa incluía, para além de plantas, uma série de desenhos em alçado e cortes-tipo (figura 

01.17). Esta série traduzia a preocupação que Manuel da Maia já tinha expresso na Dissertação com a imagem dos edifícios 

e a harmonia do seu conjunto, e é completada, um ano mais tarde, com a publicação do Alvará de 15 de Junho de 1759, que 

estabelece condições à construção, como por exemplo, a proibição de “casas com altura maior, ou menor, ou com simetria 

diversa daquella, que for estabelecida nos prospectos”, ou que “se fabriquem poiaes por fora, degráos, ou escadas, cortes, 

ou entradas para lojas, ou oficinas subterrâneas, releixos, cachorradas, e galarias”47. A liberdade de exercício do gosto dos 

proprietários via-se assim, no que a dimensões e fachadas dizia respeito, muito próxima do zero. 

                                                                 
46 FRANÇA, J., Lisboa Pombalina e o Iluminismo, op. cit., pp. 111-113 
47 Excerto do Alvará de 15 de Junho de 1759, in MONTEIRO, C., “Escrever Direito por Linhas Rectas”, in TOSTÕES, A. & ROSSA, W., op. 

cit., p. 97 

Figura 01.17: Vista em corte de um quarteirão e de uma rua principal 
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Os desenhos em alçado abrangiam todas as frentes de rua, tendo em vista garantir “(…) o controlo total da volumetria e 

expressão arquitectónica dos quarteirões (…)”48. A imagem sequencial dessas mesmas fachadas é representativa da 

continuidade homogénea dos quarteirões da Baixa, apesar de o esquema para a composição das mesmas estar também 

sujeito à hierarquização pombalina: os quarteirões das ruas principais colocavam, no rés-do-chão, as lojas, numa sequência 

de portas todas iguais; no primeiro piso, o espaço habitacional nobre, provido de varandas de pedra com gradeamentos em 

ferro; no segundo e terceiro pisos, janelas simples; e no telhado, trapeiras dispostas em ritmo alternado. Os das ruas 

secundárias seguiam regras semelhantes, mas apresentavam maior simplicidade. O Plano da Baixa era, portanto, um 

documento em que “(…) o Quarteirão é a unidade geométrica base, mas que apresenta ao mesmo tempo características 

simbólicas e estilísticas diferentes em cada uma das suas fachadas, em função da importância definida para cada Rua”49. 

Já o espaço interior dos quarteirões não estava obrigado a qualquer modelo organizativo, salvo no tocante a estruturas e 

infraestruturas de prevenção e saneamento, como paredes corta-fogo e esgotos. A decisão sobre a compartimentação dos 

edifícios ficava reservada para os proprietários. 

 

No plano construtivo, a mais notável inovação do Plano da Baixa foi o sistema de gaiola. É graças a ele que os edifícios 

pombalinos se mantiveram em bom estado de conservação até aos dias de hoje: nem as fundações sobre estacas, nem a 

estrutura em gaiola – de madeira e alvenaria –, nem as cantarias das portas e das janelas, nem as pedras das varandas e 

das cornijas apresentam sintomas de degradação graves. Os edifícios demonstraram uma extraordinária resistência à acção 

dos agentes atmosféricos e a tremores de terra de pequena e média intensidade, ou, em suma, à implacável passagem do 

tempo. Muitas razões podem invocar-se para explicar o fenómeno, designadamente o clima temperado e pouco húmido de 

Lisboa. Mas a razão principal é, sem dúvida, a indiscutível qualidade da construção. Como refere Jorge Mascarenhas, “Não 

há dúvida de que estamos perante uma forma de construção que é paradigma de uma maneira firme e inteligente de 

ultrapassar os efeitos nefastos de um desastre terrível, numa altura de grande escassez de materiais e mão-de-obra”50. 

Desconhece-se a origem da gaiola. Apenas se sabe que, na altura do Plano, foi considerada a solução mais adequada aos 

objectivos de prevenção sísmica. O arquitecto inglês James Murphy, de passagem pela cidade em finais do século XVIII, 

escreveu a propósito: “As casas são altas, uniformes e de sólida construção. A maneira de as edificar é assaz singular; o 

carpinteiro é o primeiro a ser chamado. Quando a gaiola do edifício está terminada, chamam-se os pedreiros, que levantam 

entre prumos um muro de pedra miúda ou de tijolos. Os Portugueses pretendem que as casas assim construídas resistem 

especialmente aos tremores de terra que Lisboa frequentemente sofre”51.  

O sistema de gaiola consistia, portanto, numa estrutura formada por um esqueleto em madeira integrado numa construção 

de alvenaria “tradicional”, e tinha como pressuposto que, se a alvenaria desmoronasse em caso de sismo, o esqueleto em 

madeira, mais flexível, lhe resistisse. Este esqueleto (figura 01.18) era composto por: 

(i) Elementos verticais, os prumos, com a altura de um ou mais andares, espaçados entre si cerca de um metro, e 

dispostos entre dois elementos horizontais: o frechal inferior e o frechal superior; 

                                                                 
48 ROSSA, W., “No 1º Plano”, in TOSTÕES, A. & ROSSA, W., op. cit., p. 63 
49 SANTOS, M. H., op. cit., p. 94 
50 MASCARENHAS, J., Sistemas de Construção, Vol. 5 – O Edifício de Rendimento da Baixa Pombalina de Lisboa (3ª Ed.), Lisboa: Livros 

Horizonte, 2009, p. 78 
51 MURPHY, J., Travels in Portugal… in the years 1789 and 1790…, Londres, 1783. Cf.: SANTOS, M. H., op. cit., p. 141 
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(ii) Elementos de contraventamento, ou peças de madeira horizontais entre os prumos, designados travessanhos; 

(iii) Vãos criados com vergas e peitoris ligados aos prumos, sendo que as vergas se ligavam ao frechal superior por 

meio de pendurais; 

(iv) Peças de madeira de ligação entre a estrutura de madeira e a alvenaria, chamadas mãos. 

Para além do esqueleto de madeira, que se diferenciava ligeiramente consoante a função da parede suportada – divisória 

estrutural (frontal tecido – figura 01.19) ou tabique (frontal à galega – figura 01.20) – o sistema de gaiola contemplava também 

um tipo de pavimento e fundações próprias. O pavimento era formado por vigas de madeira e soalho, tendo do lado oposto, 

como tecto do piso inferior, um fasquiado, sobre o qual se aplicava o acabamento em estuque. As fundações eram constituídas 

por estacas de madeira (figura 01.21), em reconhecimento da natureza instável do terreno de implantação, feito de entulhos 

e depósitos sedimentares. 

 

Figura 01.19: Divisória estrutural – frontal tecido Figura 01.18: Constituição da estrutura de madeira da gaiola, em planta, alçado e corte 

A – Frechal 

B – Prumo 

C – Travessanho 

D – Verga 

E – Frechal Superior 

F – Contra-frechal 

m – Mão 

p – Pendural 

t - Travadoura 

 

Figura 01.20 Tabique – frontal à galega Figura 01.21: Fundações sobre estacas 
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 Figura 01.22: Perspectiva do sistema da gaiola num edifício da Rua do Ouro 
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Outra das inovações pombalinas, reconhecida por vários historiadores, incluindo Jorge Mascarenhas, foi a “(…) forma racional 

da sua construção, com recurso à standardização e à pré-fabricação (…)”52. Esta incidiu predominantemente sobre alguns 

dos elementos semi-decorativos das fachadas, incluindo a maior parte das caixilharias, cantarias e guarda-corpos. As 

vantagens do sistema são hoje bem conhecidas: evitar a multiplicação dos desenhos e acelerar, por via dos automatismos e 

das normalizações, o processo da obra. Mas representaram, na época, uma importante ruptura com as tradições construtivas 

do passado. 

Fixando, por fim, o olhar na área do Banco de Portugal, também aí os efeitos do terramoto de 1755 foram devastadores e foi 

o Plano da Baixa que a reconfigurou no quarteirão rectangular hoje existente. E também aí parece evidente, no dizer de 

Sarmento de Matos, que houve “reaproveitamento na reconstrução pombalina de estruturas anteriores”53. Com efeito, verifica-

se uma quase total correspondência entre a antiga Rua da Calcetaria e a nova Rua de S. Julião, e pode ainda assinalar-se a 

integração na respectiva quadrícula de uma igreja, a Igreja de S. Julião, onde antes ficava a Patriarcal.  

 

A Baixa Pombalina foi oficialmente inaugurada no dia 6 de Junho de 1775, data do aniversário de D. José. Este fenómeno 

arquitectónico “único e precursor”, onde “(…) pela primeira vez uma grande área urbana atingida por uma catástrofe foi 

reerguida segundo um novo conceito e desenho urbano, sendo que isso determinou o desígnio de acção de reforma para o 

todo (…)”54, serviu de ponto de partida para o planeamento da cidade no século seguinte. Serviu, também, de referência para 

outros processos de reforma urbana do país, promovidos pelo Marquês de Pombal. Exemplo de uma dessas reformas é o 

aglomerado urbano onde foi fundada a companhia das “pescas”55 – Vila Real de Santo António – cuja construção foi bastante 

rápida (entre 1774 e 1776). Os edifícios foram erguidos da mesma forma que os da Baixa de Lisboa, numa malha urbana 

ortogonal centrada numa praça56 e com recurso à pré-fabricação. “Não terá portanto sido a Baixa de Lisboa caso único da 

Iluminista urbanística portuguesa do tempo de Pombal (…)”57. 

A Lisboa pombalina “além Baixa” teve desenvolvimentos significativos, nomeadamente nas zonas do Bairro Alto, da Rua do 

Século, da Praça da Alegria e do Passeio Público. Os gaioleiros continuaram a intervir em Lisboa até ao século XX, seguindo 

uma nova linha de crescimento, que a abertura da Avenida da Liberdade, em 1879, ao longo do Vale do Pereiro58, veio 

confirmar. Esta linha apontava para Norte, em detrimento daquela outra que Lisboa seguira durante séculos, para Ocidente, 

junto à frente ribeirinha. O desenvolvimento da cidade para Norte, ao longo de dois eixos principais – o da Avenida da 

Liberdade e Avenidas Novas, e o da Rua da Palma e, mais tarde, da Avenida Almirante Reis59 – provocou, sobretudo depois 

dos anos 60 do século XX, o declínio da Baixa como centro económico e financeiro de Lisboa. Até essa década, “(…) o 

tabuleiro reticulado da Baixa (…) para responder aos novos desafios, gostos e pulsões de um capitalismo crescente, vai 

adaptar-se ao longo de mais de um século, absorvendo sucessivas obras de remodelação e adaptação, primeiro, e de 

                                                                 
52 MASCARENHAS, J., op. cit., p. 9 
53 MATOS, J., & PAULO, J. F., op. cit., p. 64 
54 ROSSA, W., “No 1º Plano”, in TOSTÕES, A. & ROSSA, W., op. cit., p. 69 
55 ROSSA, W., A Urbe e o Traço. Uma década de estudos sobre o urbanismo português, Coimbra: Livraria Almedina, 2002, p. 165 
56 Destaca-se, sobre este assunto, o estudo realizado em 1997 pelo historiador José Eduardo Horta Correia, natural daquela vila, que se 

debruça sobre a criação e construção do respectivo centro urbano, analisando as suas estruturas formais e reflectindo sobre o seu 
significado. A obra intitula-se Vila Real de Santo António – Urbanismo e Poder na Política Pombalina. 
57 ROSSA, W., A Urbe e o Traço. Uma década de estudos sobre o urbanismo português, op. cit., p. 166 
58 SILVA, R., “Lisboa reconstruída e ampliada (1758-1903)”, in TOSTÕES, A. & ROSSA, W., op. cit., p. 157 
59 TOSTÕES, A., “Precursores do urbanismo e da arquitectura modernos”, in TOSTÕES, A. & ROSSA, W., op. cit., p. 205 
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demolição e reconstrução, depois”60. Destaca-se neste ponto o Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa, 

desenvolvido por Étienne de Gröer em 1948, que se propunha remodelar profundamente a Baixa Pombalina em função das 

necessidades de circulação, higiene e saneamento então sentidas. 

Os anos 60 foram um tempo de mudança para a capital: “A escala de intervenção altera-se: o território transforma-se com os 

grandes empreendimentos turísticos, a cidade internacionaliza-se com grandes edifícios de serviços”61. Em 1967, o Plano 

Director da Urbanização de Lisboa, elaborado sob a coordenação de Georges Meyer-Heine, redefinia o CBD (Central 

Business District) da capital e localizava-o na zona das Avenidas Novas, procurando, deste modo, responder às exigências 

da nova realidade urbana, marcada pelo aumento do tráfego automóvel, o arranque da rede de metropolitano, a construção 

da ponte sobre o Tejo, o início da terciarização do centro da cidade e o crescimento dos arredores. A deslocação do CBD 

veio provocar “(…) uma ruptura de fundo no sentido urbano de Lisboa, e do seu Sítio, [e implicou] gravosas consequências, 

contribuindo para destruir a Baixa na sua função de coração da cidade”62. 

Num tal quadro, não é demais realçar a importância que o Plano da Baixa teve e tem como produto da sua época e da filosofia 

das luzes. Obra, por excelência, do movimento científico e cultural setecentista na sua apologia do poder da razão, o Plano 

da Baixa foi o primeiro exemplo de urbanismo iluminista, aglutinando Arquitectura e Urbanismo à “(…) luz emitida na rara 

fusão entre o poder e o saber”63. Procurando dar a Lisboa a expressão de uma capital de um dos maiores Impérios do mundo, 

o Plano fez da Baixa, ela mesma, um monumento, cuja modernidade pioneira é inquestionável e reconhecida pelos próprios 

modernistas. Chamando a atenção para a genialidade do Plano, o arquitecto Porfírio Pardal Monteiro (1897-1957)64 expunha, 

numa conferência em Madrid em 1947, as afinidades entre a Arquitectura Pombalina e a Arquitectura Moderna, “(…) na 

desornamentação, na recusa da monumentalidade, no abandono de eixos privilegiados, na racionalidade do traçado e do 

desenho, na estandardização, na pré-fabricação e construção em série, na economia, na subordinação dos detalhes aos 

princípios gerais (…)”65. 

Em 1978, a Baixa Pombalina foi classificada como Imóvel de Interesse Público. Nas palavras de José-Augusto França: “A 

cidade reedificada constitui uma das obras maiores da cultura nacional – e um caso de extrema importância (…) Na própria 

história da cidade, a empresa pombalina, na sua brutal operação cirúrgica, marca uma etapa fundamental, separando duas 

Lisboas – a medieval e barroca e a moderna, que o século XIX desenvolverá”66. É, por conseguinte, fundamental que se 

identifique, divulgue e conserve/reabilite este legado arquitectónico, pelo valor cultural, histórico e estético que acrescenta à 

capital. 

 

                                                                 
60 TOSTÕES, A., “Precursores do urbanismo e da arquitectura modernos”, in TOSTÕES, A. & ROSSA, W., op. cit., p. 205 
61 Idem, ibid., p. 218 
62 Idem, ibid., p. 216 
63 ROSSA, W., “No 1º Plano”, in TOSTÕES, A. & ROSSA, W., op. cit., p. 72 
64 Pardal Monteiro foi um arquitecto e professor do Movimento Moderno português. Estudou na Escola de Belas-Artes de Lisboa, onde 

aprendeu arquitectura dentro dos padrões “clássicos”, mas, ao longo do tempo, foi-se aproximando da linguagem mais radical dos 
arquitectos modernos. Trabalhou de perto com o ministro Duarte Pacheco e é autor de uma vasta obra, da qual se destaca o Instituto 
Superior Técnico, onde adoptou o novo sistema construtivo do betão armado, a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, pela qual recebeu o 
Prémio Valmor em 1938, e os edifícios da Cidade Universitária de Lisboa, concluídos postumamente. 
65 ROSSA, W., “No 1º Plano”, in TOSTÕES, A. & ROSSA, W., op. cit., p. 27 
66 FRANÇA, J., Lisboa: Urbanismo e Arquitectura, Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1980, p. 53 
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1.1.3. O BANCO DE PORTUGAL 

Em 1863, quando um grande incêndio danificou gravemente o edifício da Câmara Municipal de Lisboa, o Banco de Portugal 

mudou-se para o quarteirão do lado, a Norte, que ainda hoje ocupa. Mas esse quarteirão já tinha, na altura da mudança, um 

século de história. 

Sendo o maior de todos os que, no Plano da Baixa, tinham disposição horizontal, o quarteirão estava dividido sensivelmente 

a meio: para a metade ocidental, previa-se a localização da nova sede da antiga paróquia de S. Julião, com fachada para o 

Largo do Pelourinho (actual Praça do Município); para a metade oriental, a construção de uma série de prédios de rendimento, 

com fachadas para as Ruas de S. Julião, do Ouro e Nova d’El Rei. 

A paróquia de S. Julião conta-se entre as mais antigas de Lisboa, remontando possivelmente ao tempo da Reconquista Cristã. 

Antes do terramoto de 1755, a respectiva igreja paroquial localizava-se por detrás da Ermida de Nossa Senhora da Oliveira e 

da Rua Nova dos Mercadores, ou, mais concretamente, na Rua das Esteiras. Não era um templo de grandes dimensões, 

tendo cerca de 35,86 metros de comprimento e 13,20 de largura67, mas a reconfiguração pombalina acrescentou-lhe vinte 

metros de largura, correspondentes às suas actuais naves laterais. 

Os primeiros desenhos da Igreja, datados de 1764, são da autoria de Reinaldo Manuel dos Santos (figura 01.23). O alçado 

corresponde à fachada da Rua Nova d’El Rei, e nele se observam, desde logo, a inexistência de torre sineira e a continuidade 

                                                                 
67 MATOS, J., & PAULO, J. F., Um Sítio na Baixa: A Sede do Banco de Portugal, Lisboa: Departamento de Serviços de Apoio; Área de 

Documentação, Edições e Museu; Serviço de Edições e Publicações – Museu do Dinheiro, 2013, p. 88 

Figura 01.23: Prospecto de alçado da Igreja de S. Julião, visto da Rua Nova d’El Rei (1764), da autoria de Reinaldo Manuel dos Santos 
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dada às fachadas da Igreja pelos prédios de rendimento, apenas quebrada ao nível dos grandes “janelões” do telhado. Do 

lado da Rua Nova, a Igreja é, portanto, quase imperceptível nessa qualidade, reforçando a ideia de que o Plano da Baixa, na 

sua intenção racionalista, «camuflava» os espaços religiosos na quadrícula dos quarteirões. No entanto, uma vez que as alas 

laterais da Igreja apresentam, no desenho, quatro pisos, para além das águas-furtadas, e que, na realidade, não passaram 

de três, este alçado é apenas um esboço inicial. 

Com a morte de Reinaldo Manuel dos Santos, em 1791, a conclusão da Igreja coube a Honorato José Correia. Deve-se a 

este a modelagem final da fachada e a sua decoração no estilo que hoje se lhe conhece, mais rico do que o referencial 

pombalino. 

Em 1816, eclodiu na Igreja um incêndio, que a deixou praticamente em ruínas. A inspecção então feita ao edifício constatou 

que “(…) a dita Igreja está na maior parte com as suas pedrarias destruídas pela força do incêndio, assim como as portas da 

frente, corpo da igreja, capela-mor, janelas da mesma igreja, retábulos de capelas, caboteado do tecto, madeiramentos do 

mesmo, se acha tudo consumido pelo fogo assim como a sacristia da irmandade do Santíssimo, e as casas que sobre a 

mesma sacristia havia (…) assim como o coro da mesma que todo foi consumido pelo fogo (…)”68. O incêndio não terá, no 

entanto, afectado a fachada. 

O processo de reconstrução iniciou-se em 1824, sob a direcção do mestre de obras do Palácio da Ajuda e com a colaboração 

do mestre de cantarias Francisco de Sales. “Esta aproximação à Ajuda justificará por certo a dominante estética neo-clássica 

que norteia o novo perfil da modelagem do interior do templo, de grande sobriedade e elegância nas pilastras, arcarias e 

cantarias (…)”69. O estilo contrastava, no entanto, com o barroco da fachada de Honorato José Correia e com as cantarias da 

capela-mor, que tinham vindo transferidas, a pedido da Confraria do Santíssimo Sacramento, da capela-mor inacabada do 

                                                                 
68 Excerto do Auto de Vistoria à Igreja de S. Julião, de 23 de Dezembro de 1817. Cf.: MATOS, J., & PAULO, J. F., op. cit., p. 92 
69 Idem, ibid., p. 93 

Figura 01.24: Fotografia da fachada principal da Igreja de S. Julião (1961), da autoria de Mário 

Costa 

Figura 01.25: Fotografia do antigo altar-mor de S. Julião 

com as cantarias do Convento de S. Francisco (1961), 

da autoria de Mário Costa 
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extinto Convento de S. Francisco. Esta doação do Convento de S. Francisco não foi a única de que a Igreja de S. Julião 

beneficiou. Recebeu também, da Igreja de Santa Justa, situada na Rua dos Fanqueiros e demolida para efeitos de construção 

do Teatro D. Fernando, as portas laterais da fachada, adornadas de grinaldas no frontão. 

A reconstrução da Igreja incluiu as alas laterais, que, se não erguidas de raiz, foram completamente remodeladas entre 1833 

e 1844. E como não ultrapassassem os três pisos, a Arquiconfraria de S. Julião, cuja sede se situava no prédio contíguo do 

lado sul do quarteirão, solicitou à Câmara Municipal autorização para adicionar mais um piso, de acordo com o alçado de 

Reinaldo Manuel dos Santos. Solicitou-o, aliás, por duas vezes: da primeira, em 1849, requereu a elevação das duas alas à 

altura do corpo central, sem qualquer platibanda; e da segunda, em 1873, propôs a adição de um andar apenas do lado da 

ala norte, incluindo uma platibanda com balaustrada. Ambos os pedidos foram indeferidos pela Câmara, que, em 1873, se 

justificou com o desequilíbrio do conjunto final. 

Por razões orçamentais, as obras da reconstrução avançaram lentamente, terminando apenas em 1854. Só a torre sineira – 

cujos sinos foram entretanto mantidos num engradado de madeira, colocado do lado sul da Igreja – não seria erguida até 

1870, neste caso por razões de indecisão estética, vindo depois a conciliar-se bem com os parâmetros arquitectónicos do 

conjunto. 

A Igreja de S. Julião ficaria, assim, com um corpo central bem destacado e duas alas laterais pouco relevantes. Distinguir-se-

ia das suas congéneres então reconstruídas (como S. Nicolau e as entretanto desaparecidas Santa Justa e Conceição 

Nova70), pelo “(…) seu carácter de patchwork, determinado pelo arrastamento por cerca de cem anos do processo de 

construção, integrando diversos gostos estéticos e, sobretudo, enfeitando-se com as cantarias de São Francisco, na capela-

mor, e dois portais de Santa Justa, no exterior”71. E assim permaneceria até à sua dessacralização e integração no Banco de 

Portugal, já no século XX. 

 

Para além da Igreja de S. Julião no topo Poente, o quarteirão do Banco de Portugal integrava, na sua concepção, nove prédios 

de rendimento, ocupando a área remanescente. Foi nalguns desses prédios de rendimento que o Banco de Portugal começou 

por se instalar. 

Sabe-se que a construção dos prédios se iniciou em 1769, apenas cinco anos depois da Igreja. Sabe-se também que os 

proprietários dos lotes eram simples homens de negócios, que não fizeram História. Em número de seis, distribuíam entre si 

os nove lotes em que o terreno foi dividido. Um dos lotes pertencia à Irmandade do Santíssimo de S. Julião (vindo a ser a 

sede da respectiva Arquiconfraria), e três eram propriedade de Matias José de Castro. Destes três lotes, dois tinham fachada 

para a Rua do Ouro e o terceiro para a Rua Nova d’El Rei. Sobre o proprietário, sabe-se “(…) que contava com escravos 

entre a sua criadagem (mesmo depois da lei pombalina de 1761), comprava padrões de juro a alguns mais aflitos de liquidez, 

tinha quintas pelos arrabaldes (caso da quinta do Bom Sucesso, em Loures), tinha marinhas em Alcácer, era acionista da 

Companhia Geral do Maranhão e da Companhia de Pernambuco (…)”72 e emprestava dinheiro, sob “fé pública”, a 

personalidades do seu tempo, como o próprio Eugénio dos Santos, para financiamento da construção de casas nobres na 

Calçada da Estrela. 

                                                                 
70 MATOS, J., & PAULO, J. F., op. cit., p. 100 
71 Idem, ibid., p. 101 
72 Idem, ibid., p. 108 
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Relativamente aos restantes proprietários, desconhece-se a sua origem, visto não constarem, nem dos nobiliários, nem das 

listas de funcionários estatais, nem dos registos dos grandes homens de negócios do país. Sabe-se, no entanto, que os 

prédios em questão eram habitados por um número assinalável de estrangeiros, predominantemente comerciantes, e que, 

em dois edificios da Rua de S. Julião, morava um tal número de algibebes73, que, em certos documentos, a rua aparece 

nomeada como Rua dos Algibebes. 

O facto que segue nesta história é a fundação do Banco de Lisboa em 1821. O Banco iniciou a sua actividade num espaço 

integrado no edifício da Câmara Municipal, o qual “(…) tendo a fachada de frente para o Largo do Pelourinho, era solidamente 

construído com magníficas madeiras do Brasil”74. A fachada incluía um grande portão de ferro de acesso a um pátio, onde 

“estacionavam” as carruagens, e, sobranceira a este, a janela de sacada do salão nobre do Banco. As casas-forte para guarda 

de valores situavam-se no rés-do-chão e as dependências dos primeiro e segundo pisos acomodavam os serviços bancários. 

Importa referir a propósito que, nessa época, havia um único bloco edificado entre o Terreiro do Paço e o Largo do Pelourinho, 

já que a rua que hoje o divide – Rua Henrique Nogueira – só foi aberta depois do incêndio de 1863 (figura 01.26). 

Em 1846, foi celebrado o acordo de fusão do Banco de Lisboa com a Companhia Confiança Nacional, dando origem ao Banco 

de Portugal. E dezassete anos mais tarde dá-se, nas instalações deste, o incêndio. As suas causas permanecem, ainda hoje, 

desconhecidas, mas não assim os seus efeitos: o fogo infligiu danos pesados ao quarteirão, ainda que a perda de valores 

bancários se tenha limitado a 300 contos.  

                                                                 
73 Termo caído em desuso que designava os comerciantes em panos e tecidos baratos, novos ou usados, in MATOS, J., & PAULO, J. F., 

op. cit., p. 115 
74 MESQUITA, A., Portugal Pittoresco e Illustrado – Lisboa, Vol. 1. Lisboa: Empreza da Historia de Portugal, 1903. Cf.: Idem, ibid., p. 122 

Figura 01.26: Incêndio no edifício da Câmara Municipal de Lisboa, em 1863 
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Citando Alfredo Mesquita, “Poucos dias depois do fatal sinistro, reuniu a Assembleia-Geral, decidindo-se que se adquirisse 

para o Banco uma casa que fosse exclusivamente sua e livre de inquilinos. Também foi deliberado que se celebrasse na 

Igreja de S. Julião em acção de graças, um solene Te Deum, por terem escapado à acção do fogo todos os valores do Banco, 

solenidade que se realizou no dia 8 de Dezembro, com enorme concurso do povo”75. Estas deliberações desencadearam o 

processo de transferência do Banco para o topo nascente do quarteirão que hoje ocupa, numa posição de destaque com 

fachada para a Rua do Ouro. A transferência, no entanto, só se materializou em 1870. Contudo, as diligências no sentido de 

o retirar do quarteirão da Câmara começaram logo em 1864, tanto mais que o Banco se viu excluído da divisão do “quadrilongo 

incendiado” pelo parecer elaborado na altura pelo Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria. E a posterior decisão 

de seccionar o quarteirão pela abertura da Rua Henrique Nogueira inviabilizava, em definitivo, a coabitação da instituição com 

a Câmara, por falta de espaço. 

Em 11 de Setembro de 1868, o Banco de Portugal adquiriu os dois edifícios de Matias José de Castro com frente para a Rua 

do Ouro, e contratou o arquitecto Miguel Evaristo da Silva Pinto para dirigir as obras de adaptação dos interiores às 

necessidades específicas da sua actividade. As obras duraram dois anos. Em 1870, o Banco de Portugal inaugurava a sua 

nova sede. Segundo Alfredo Mesquita, “O edifício actual em nada se parece com o palácio devorado pelo incêndio de 1863. 

Forma todo o segundo quarteirão da Rua Áurea, tornejando para a Rua dos Capelistas e para a Rua de S. Julião. A sua 

configuração e altura são exactamente as mesmas de todos os outros quarteirões da Rua Áurea”76. Quanto à entrada principal 

do Banco, não abria para a Rua do Ouro, como seria expectável, mas para a Rua Nova d’El Rei, por um portão lateral, 

solidamente gradeado. 

Nos anos seguintes, o Banco de Portugal foi expandindo pelos restantes lotes do quarteirão, processo que se concluiu em 

1907, com a aquisição do último lote da Rua Nova. Ficavam por ocupar o espaço da Igreja de S. Julião e o edifício contíguo, 

pertencente à Arquiconfraria. 

Os esquemas apresentados, que constam do Arquivo Histórico do Banco de Portugal, ilustram as diferentes fases de 

ocupação até 1907. 

Ao mesmo tempo que alargava os seus domínios, o Banco de Portugal ia desenvolvendo projectos de melhoramento dos 

mesmos. Estes projectos encontram-se documentados no Arquivo Intermédio Municipal de Lisboa e estendem-se por um 

                                                                 
75 MESQUITA, A. (1903), op. cit.. Cf.: MATOS, J., & PAULO, J. F., op. cit., p. 123 
76 Idem, ibid., p. 127 

Esquema 01.1: 1868 – Aquisição dos dois edifícios na Rua do Ouro 
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longo período, que se inicia em 1887 e termina em 1970. Os desenhos correspondentes constam dos ANEXOS da presente 

dissertação, tendo sido previamente limpos e uniformizados. 

O primeiro projecto de melhoramento [v. ANEXOS, p. xvii] data, como atrás se referiu, de 1887 – encontrava-se o Banco 

prestes a adquirir o primeiro edifício com fachada única para a Rua de S. Julião (Esquema 01.2) – e propunha o 

acrescentamento de um piso aos lotes da Rua do Ouro. A não concretização do projecto deu origem a novo requerimento à 

Câmara, logo no ano seguinte. Este segundo projecto de 1888 [v. ANEXOS, p. xix] propunha, não apenas o acrescentamento 

de um piso (incluindo agora o lote da Rua de S. Julião), mas ainda a substituição do pavimento nos pisos já existentes. Para 

Esquema 01.2: 1887 – Aquisição do edifício seguinte à esquina para a Rua de S. Julião 

Esquema 01.3: 1890 – Aquisição de mais dois prédios, um na Rua de S. Julião e outro na Rua do Comércio 

Esquema 01.4: 1894 – Aquisição de um lote na Rua de S. Julião, imediatamente adjacente à Igreja de S. Julião 
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o efeito, sugeria-se a adopção, nos andares superiores, de uma estrutura de suporte em ferro com vigamentos e colunas 

esguias, estrutura que, por ser mais leve do que as anteriores, permitia alargar os espaços disponíveis, dispensando, 

designadamente, algumas paredes divisórias e tabiques nos andares inferiores. Esta solução estrutural seria mais tarde 

alargada aos andares inferiores e reproduzida numa série de outros edifícios da Baixa. 

Em 1910, conforme os esquemas acima apresentados, o Banco de Portugal já ocupava a quase totalidade do quarteirão, 

salvo os espaços da Igreja de S. Julião e do prédio da Arquiconfraria. Mas a intenção era adquiri-los. E nesse pressuposto, o 

Banco começou, em 31 de Maio de 1910, a considerar a hipótese da construção de um edifício único de sede, dimensionado 

pela área total do quarteirão, hipótese logo aprovada pelo conselho de administração. O projecto foi solicitado ao arquitecto 

Adães Bermudes (1864-1948)77, conhecido da instituição por trabalhos anteriormente prestados a algumas das suas 

agências, e foi apresentado, dois anos depois, na exposição inaugural da Sociedade Nacional das Belas-Artes. 

Atentando nos desenhos aqui reproduzidos (figuras 01.27 a 01.30), não é fácil imaginar o impacto que o edifício projectado 

por Adães Bermudes – “(…) com aquela parafernália de torres e torrinhas, cúpulas quase em zimbório e telhados em bico, 

                                                                 
77 Arnaldo Redondo Adães Bermudes foi um arquitecto português de origem galega, cuja obra mistura referências aos estilos manuelino e 

barroco, à Arte Nova e ao design moderno. Formou-se na Academia de Belas-Artes do Porto, embora tenha concluído o curso na Escola 
de Belas-Artes de Lisboa. A sua obra é considerada bastante ecléctica, da qual se destacam o Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, 
a Escola Superior de Educação de Lisboa e as agências do Banco de Portugal em Coimbra, Bragança, Viseu, Faro, Évora e Vila Real. 
Ganhou o Prémio Valmor em 1908, foi professor na Escola de Belas-Artes de Lisboa entre 1917 e 1933 e exerceu cargos na Função Pública 
desde 1899 até 1933. Morreu a 18 de Fevereiro de 1948, em Sintra. 

Esquema 01.5: 1904 – Aquisição do lote contíguo à sede primitiva do Banco Lisboa e Açores 

Esquema 01.6: 1907 – Aquisição do último lote predial da Rua do Comércio 
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com rendilhados de metal, estátuas maciças, florões opulentos e pequenos frontões nas janelas (…)”78 – teria tido no quadro 

da sóbria unidade formal da Baixa, e da arquitectura discreta e quase austera dos quarteirões vizinhos. Ainda assim, o projecto 

foi aprovado pelo Banco, que, nos anos subsequentes, tudo fez para o passar do papel à obra. Interpuseram-se-lhe, no 

entanto, alguns obstáculos, de que se destaca a firme oposição do clero português – que a nova república jacobina não 

predispunha a boas vontades – à expropriação do espaço da Igreja. O Banco não desistiu e foi tentando um entendimento 

com a Arquiconfraria de S. Julião, que, por determinado preço e com total cobertura das despesas de transferência, se 

mostrava aberta à mudança do seu templo e da sua sede para outro local. Chegou a aventar-se a hipótese da fusão da Igreja 

de S. Julião com a Igreja de S. José, situada perto da Avenida da Liberdade e ainda por terminar, mas a Irmandade dos 

Carpinteiros de S. José não reagiu às propostas que lhe foram dirigidas, e as partes tiveram de se resignar à procura de 

alternativas que se inserissem na linha de fusão pré-acordada. 

Foram mais de vinte anos de esforços inglórios e de desconforto. O espaço não crescia à medida do desenvolvimento do 

Banco, com prejuízo sério para o desempenho de certos serviços, como o da estamparia de notas. Em 1927, uma inspecção 

                                                                 
78 MATOS, J., & PAULO, J. F., op. cit., p. 140 

Figura 01.27: Projecto de Adães Bermudes, fachada principal sobre a Rua 

do Ouro 

Figura 01.28: Projecto de Adães Bermudes, fachada poente sobre o Largo de 

S. Julião 

Figura 01.29: Projecto de Adães Bermudes, fachada lateral 
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registava a existência de “(…) algumas dependências onde [era] quase impossível entrar, pejadas de notas, retiradas de 

circulação em diversas épocas, alguns milhões, cujo cheiro era nauseabundo. As paredes – meros tabiques – não ofereciam 

garantias de segurança, o vigamento e o sobrado estavam em estado de ruína; as instalações da repartição do serviço de 

notas [pareciam] uma colónia penal”79. 

Só com a entrada em funções do cardeal-patriarca, D. Manuel Gonçalves Cerejeira (1888-1977), em 1929, o Banco entreviu 

a luz ao fundo do túnel. Em 1931, o Cardeal quis saber se o Banco mantinha interesse na aquisição dos terrenos da Igreja de 

S. Julião, assumindo uma atitude conciliatória, que admitia, inclusivamente, a possibilidade da Arquiconfraria aplicar o valor 

                                                                 
79 MATOS, J., & PAULO, J. F., op. cit., p. 146 

Figura 01.30: Projecto de Adães Bermudes, corte transversal 

Figura 01.31: Projecto de Adães Bermudes, corte longitudinal 
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da venda como muito bem entendesse. E a 3 de Julho desse ano, o Banco nomeava uma comissão encarregue do 

cumprimento das diligências processuais de compra junto das autoridades competentes. 

Ainda no mesmo ano de 1931, o Banco realizava uma série de obras de fôlego nas suas instalações, tendentes à 

uniformização dos vários prédios que as compunham. O projecto, submetido à Câmara entre 1930 e 1931 [v. ANEXOS, pp. 

xxi-xxix], traduzia-se na ampliação do último piso de alguns desses prédios, de forma a criar uma continuidade na cobertura 

do quarteirão. O comprimento total da porção acrescentada era de 99,5 metros. 

As negociações com a Arquiconfraria duraram cerca de dois anos e terminaram em Julho de 1933. Com a verba assim obtida, 

a Arquiconfraria adquiriu o terreno na zona das Avenidas Novas, onde, em 1938, seria construída a Igreja de Nossa Senhora 

de Fátima, que acolheria uma parte do espólio da velha paróquia. 

Quanto ao Banco de Portugal, era, finalmente, proprietário do maior quarteirão da Baixa. Consciente deste facto e das 

inerentes responsabilidades, não perdeu tempo: chamou imediatamente um conjunto de arquitectos de renome, solicitando a 

cada um deles um anteprojecto de sede, para ulterior submissão a escrutínio da administração. Apresentaram-se nomes 

como Raul Lino (1879-1974), Pardal Monteiro (1897-1957), Tertuliano Marques (1883-1942), Cristino da Silva (1896-1976), 

Cassiano Branco (1897-1970) e Vasco Regaleira (1897-1968). Ordenou-se, entretanto, uma sondagem aos terrenos 

ocupados pela Igreja e respectivos anexos, e autorizou-se a desmontagem e renovação de alguns elementos, entre os quais 

as cantarias e colunas do altar-mor originárias de S. Francisco, que partiam de novo para destino incerto. 

Em 1934, invocando a urgência da obra, o Banco reduziu o número de arquitectos concorrentes a três, renunciando à ideia 

dos anteprojectos. O trio era composto por Raul Lino, pelos irmãos Carlos (1887-1971) e Guilherme (1861-1969) Rebelo de 

Andrade e por Pardal Monteiro. O Banco analisou os respectivos curricula e, apenas 11 dias depois, adjudicava a obra a 

Pardal Monteiro, que já desenvolvera trabalhos da mesma envergadura (como o Instituto Superior Técnico80) e sobre quem 

recaía agora o encargo de gizar um projecto único de sede à dimensão do quarteirão e de cooperar com os serviços técnicos 

na direcção e fiscalização da sua execução. 

                                                                 
80 O projecto do campus da Alameda D. Afonso Henriques, do Instituto Superior Técnico, teve início em 1927 e término em 1937. Tinha 

como objectivo criar, pela primeira vez, um campus autónomo no sistema universitário português, e inseriu-se no desenvolvimento urbano 
da área norte-oriental da cidade, que mantinha uma “(…) condição profundamente ruralista. O Instituto Superior Técnico (…) [surgiu] neste 
contexto de transformação do solo rural em urbano, através de um desenho urbano que articulava modernamente as Avenidas Novas 
finisseculares de Ressano Garcia com a Almirante Reis (…)”, in TOSTÕES, A., “Precursores do urbanismo e da arquitectura modernos”, in 
TOSTÕES, A. & ROSSA, W. (coord.), Lisboa 1758: O Plano da Baixa Hoje, Lisboa: Câmara Municipal, 2008, p. 205 

Esquema 01.7: 1933 – Aquisição da Igreja de S. Julião e respectiva Arquiconfraria 
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A escolha de Pardal Monteiro não foi pacífica. Havia dúvidas quanto à conciliação da estética modernista que advogava com 

a “traça arquitectónica pombalina”, que, segundo palavras do próprio, era impossível seguir com rigor no projecto81. Relembra-

se, contudo, que Pardal Monteiro foi dos primeiros arquitectos a realçar a importância da Baixa Pombalina, “(…) entendendo-

a como uma obra colectiva de arquitectos e engenheiros, e perspectivando-a como a antecessora da nova disciplina do 

urbanismo”82. A questão da liberdade criativa foi, em todo o caso, suscitada à Câmara Municipal de Lisboa, tendo esta 

esclarecido que o edifício podia ser desenhado segundo uma expressão arquitectónica independente. 

Pardal Monteiro não precisava de mais. Em pouco tempo, ultimou e apresentou o seu projecto, que se encontra arquivado, 

na íntegra, no AML-NAC [v. ANEXOS, pp. lxxi-lxxxv].  

Para além das plantas dos vários pisos e de um corte pelo eixo menor do edifício, Pardal Monteiro incluiu também três 

fachadas em perspectiva (figuras 01.32, 01.33 e 01.34), por considerar que esta era “(…) a representação mais próxima da 

realidade e mais susceptível de exprimir o espírito plástico da composição (…)”83. A memória descritiva resume as principais 

preocupações e directrizes do arquitecto. 

O programa do Banco previa a distribuição do edifício em seis andares e fornecia um esquema da organização dos serviços, 

para permitir a Pardal Monteiro uma melhor compreensão da relação entre eles. Com efeito, era convicção do Arquitecto que: 

“Há que, sem prejuízo do bom funcionamento ou da boa arrumação de cada parte, procurar adoptar uma disciplina geral, 

dentro da qual caiba em boas condições tudo quanto é necessário e de que resulte a harmonia indispensável a toda a obra 

de arte”84. Nesta ordem de ideias, Pardal Monteiro propôs, desde logo, a separação entre as zonas de acesso e frequência 

públicos e as zonas reservadas. As primeiras situou-as no rés-do-chão, e as segundas nos restantes pisos, dispostas de 

maneira a facilitar as indispensáveis ligações entre os serviços. Pardal Monteiro entendia, aliás, que a configuração 

rectangular do terreno não propiciava tais ligações, por impedir uma distribuição orgânica em torno de um núcleo central e 

equidistante, antes forçando uma distribuição em extensão e em continuidade. Porém, considerava que a localização do 

Banco era um ponto positivo na comparação com Bancos de outros países, servidos, por vezes, por ruas com metade da 

largura das da Baixa. “O terreno que o Banco possue, hoje ocupado pela sua sede e pela antiga Igreja de S. Julião, tem a 

vantagem de estar num bom ponto desta zona e de ser cercado por quatro ruas. A sua proximidade do Terreiro do Paço 

representa ainda uma vantagem excepcional”85. 

Outra das preocupações de Pardal Monteiro era o aspecto exterior do edifício, que devia integrar-se harmonicamente no 

conjunto edificado da Baixa, sem prejuízo da dignidade e da monumentalidade devidas ao primeiro Banco emissor de 

Portugal. Ora Lisboa, na visão de Pardal Monteiro, era uma cidade baixa, sem construções pesadas ou grandiosas, o que 

tornava o exercício de conjugar a pretendida monumentalidade do Banco com a modesta severidade pombalina um desafio. 

Neste quadro, “O edifício que [projectou] para o Banco de Portugal, não se afastando em excesso da bitola lisboeta, tenta 

contudo marcar um ponto mais elevado na escala geral da arquitectura da cidade”86. O esforço do Arquitecto para não chocar 

com o edifício vizinho da Câmara Municipal, apesar do claro contraste dos estilos, merece ser referido. Num momento em 

que as tendências arquitectónicas apontavam para a simplificação, a redução dos elementos de composição ao estritamente 

indispensável, a “esterilização artística”, a descoberta da “virtude do simples, do claro e do honesto”, o projecto de Pardal 

                                                                 
81 MATOS, J., & PAULO, J. F., op. cit., p. 153 
82 AML-NAC, Ref. PT-AMLSB-CMLSB-UROB-PU-10-250, p. 153 
83 Idem, ibid., p. 6 
84 Idem, ibid., p. 12 
85 Idem, ibid., p. 11 
86 Idem, ibid., p. 26 
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Monteiro “(…) [procurava], pelo intencional desejo de o conseguir, o espírito da arquitectura pombalina e da arquitectura 

clássica. Pelas proporções geraes, pelos motivos arquitectónicos e construtivos que o compõem, o edifício liga-se à expressão 

daquelas arquitecturas. Pelo arranjo geral, pela expressão dos pormenores [tentava] no entanto realizar obra monumental 

harmónica com aquelas arquitecturas do passado, mas sem deixar de exprimir as tendências do presente”87. 

Apesar das intenções conciliadoras de Pardal Monteiro, o projecto acabou por não se concretizar, devido, entre outras razões, 

à eclosão da II Guerra Mundial e à morte de Duarte Pacheco, grande patrocinador das obras públicas88. Neste quadro, os 

trabalhos de benfeitoria das instalações continuaram a suceder-se com um carácter avulso, destacando-se o projecto de 1948 

[v. ANEXOS, pp. xxxi-xli], que procedeu à ampliação do quarto andar, tanto na Rua de S. Julião, como na do Comércio; o de 

1965 [v. ANEXOS, pp. xliii-xlix], que propunha a construção de um piso amansardado e a introdução de um varandim corrido 

no quinto piso, não executado; e o de 1970 [v. ANEXOS, pp. li-lxxiii], projecto de maior alcance, também não materializado, 

que pretendia alargar as instalações do Banco pelo terreno da igreja. A solução preconizada passava pela desmontagem da 

                                                                 
87 AML-NAC, op. cit., p. 27 
88 TOSTÕES, A., “Precursores do urbanismo e da arquitectura modernos”, in TOSTÕES, A. & ROSSA, W., op. cit., p. 205 

Figura 01.34: Projecto de Pardal Monteiro, proposta da fachada sobre a Rua do Comércio 

Figura 01.32: Projecto de Pardal Monteiro, proposta da fachada sobre 

o Largo de S. Julião 

Figura 01.33: Projecto de Pardal Monteiro, proposta do interior da secção de 

tesouraria 
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igreja, pela numeração das respectivas pedras, transporte e reconstrução noutro local, e pela edificação, no seu lugar, de um 

corpo idêntico ao do restante conjunto do Banco, de modo a uniformizar todo o quarteirão. 

Este último projecto não gerou consensos. “Os fãs de Pardal Monteiro ficaram certamente desagradados com a desfeita ao 

arquitecto já então falecido, e aos novos «fanáticos» da Baixa não só desagradava a improvisação «à maneira de», como se 

insurgiam contra o desaparecimento daquela zona nobre do prospeto da fachada decorativa de São Julião, elemento já 

consagrado na imagem composta do elegante e harmónico Largo do Pelourinho”89. De entre as muitas figuras públicas que 

proclamaram o seu desagrado, destaca-se o historiador de arte Adriano de Gusmão (1908-1989), pelo que escreveu, com 

verdadeira intuição visionária, no jornal República de 1974: “Não poderia o Banco de Portugal, como instituição de fins 

diferentes dos de outros Bancos, ter reservado antes esse espaço da velha igreja, desafecta ao culto, para um museu 

condigno?”90 

 

Como atrás se referiu, os anos 60 foram uma época de mudança para Lisboa, 

tendo sido marcados pela formulação do Plano Director da Urbanização de 

Lisboa de Georges Meyer-Heine. Este plano – recorda-se – foi apresentado 

em 1967 e procurou responder ao aumento da circulação viária, ao 

desenvolvimento da terciarização e ao crescimento dos arredores. 

Em consideração a esse Plano Director, o Banco de Portugal considerou a 

hipótese de deslocar a sede para o novo centro de negócios. A sua escolha 

recaiu na Praça de Espanha, num espaço fronteiro aos edifícios e jardins da 

Gulbenkian. A concepção do projecto arquitectónico, datado de Janeiro de 

1990, foi atribuída, após concurso público, a Nuno Vieira da Fonseca, da 

Intergaup/Fase/Weidlepan, e a coordenação geral dos trabalhos ao 

engenheiro Nelson Pereira e Cruz. Como se deduz do desenho do projecto 

apresentado na figura 01.35, o edifício proposto era um pouco mais do que 

simplesmente monumental e, implicando custos muito elevados, acabou por 

também não sair do papel. 

O último quartel do século XX assistiu, em Portugal, a alterações conjunturais que afectaram o papel e a vida do Banco. Não 

foi apenas a revolução de Abril e os seus efeitos na economia do país; foi também, ou sobretudo, a adesão deste à 

comunidade europeia e a adopção da respectiva moeda única, circunstâncias que, a troco de protecção e estabilidade, 

remeteram a definição da política monetária para um banco central europeu. Estas circunstâncias, aliadas a outras políticas 

e outras crises nacionais e internacionais, recomendavam uma reflexão contida sobre a problemática das instalações. Acresce 

que, nos anos 80, o Banco fizera a transferência da sua sede e parte substancial dos seus serviços para o Edifício Portugal, 

na Avenida Almirante Reis91 (edifício construído entre 1974 e 1980), só mantendo no quarteirão da Baixa os serviços de 

administração e representação. 

                                                                 
89 MATOS, J., & PAULO, J. F., op. cit., p. 165 
90 GUSMÃO, A., Consumar-se-á mais um atentado contra o património de Lisboa?, in República, 1974, retirado de: Idem, ibid., p. 167 
91 O projecto de instalação do Banco neste edifício – projecto de interiores – bem como o projecto de 1986/88 de ampliação até à Av. 

Almirante Reis são da autoria do atelier actualmente dirigido pelo Arq. Manuel Pardal Monteiro (1959-). Cf.: http://www.pardal-
monteiro.com/index.htm [Maio 2015] 

Figura 01.35: Perspectiva do projecto da nova sede 

do Banco de Portugal, na Praça de Espanha, do 

arquitecto Nuno Vieira da Fonseca, de 1990 
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Quanto à Igreja de S. Julião, continuava intacta, mas crescentemente descaracterizada. Não se achando uma solução 

definitiva para a conjugação das duas partes nascente e poente do quarteirão, o espaço do templo servia agora de 

arrecadação, garagem e acesso aos cofres-fortes. As suas pedras estavam numeradas, por força do inacabado projecto de 

1970, e as cantarias enegreciam sob o fumo dos escapes. Assim a encontrou o século XXI, cujo primeiro impacto na sede do 

Banco de Portugal se analisa no capítulo que segue. 

 

 

 

1.2. CONCURSO DE 2007 

 

Foi só neste século que se observou uma viragem na atitude do Banco de Portugal em relação à sua sede e à Igreja de S. 

Julião, e se “(…) iniciou a maturação de um novo projecto que, de uma vez por todas, reunisse num todo harmónico aquele 

quarteirão (…)”92. 

Em 2004, o Banco realizou uma inspecção à estrutura do quarteirão, que, depois das alterações sofridas no passado, 

apresentava problemas de resistência sísmica. O objectivo era determinar as obras necessárias ao cumprimento do 

eurocódigo sobre a matéria, bem como dos eurocódigos relativos a eficiência energética, e prevenção e segurança contra 

incêndios, inundações e ciclones. 

Em 2006, o Comissariado da Câmara Municipal para a Reabilitação da Baixa Chiado (presidido pela vereadora Maria José 

Nogueira Pinto e integrando o Arq. Manuel Salgado93) contrariou a decisão de ’67 subjacente ao Plano Director de 

Urbanização de Lisboa e reconheceu a importância da devolução da sede do Banco de Portugal ao quarteirão da Rua do 

Comércio para a revitalização do centro financeiro da Baixa Pombalina94. Ao que o Banco respondeu, manifestando a sua 

disponibilidade para, em conjugação com as obras de reabilitação estrutural, adaptar o espaço da igreja a um Museu do 

Dinheiro. O concurso público para este projecto foi aberto em 11 de Janeiro de 2007, e nele participaram quatro ateliers de 

Arquitectura. 

 

1.2.1. PROGRAMA 

O caderno de encargos do concurso expunha um programa muito específico, definindo dois grandes objectivos para a 

intervenção: um relacionava-se com o reforço estrutural do quarteirão, e manifestava-se no sentido da rejeição de soluções 

temporárias e sectoriais; outro dizia respeito à reconfiguração da Igreja de S. Julião e à criação de um Museu do Dinheiro, 

incluindo o conjunto de espaços que um programa cultural deste tipo implicava.  

                                                                 
92 MATOS, J., & PAULO, J. F., Um Sítio na Baixa: A Sede do Banco de Portugal, Lisboa: Departamento de Serviços de Apoio; Área de 

Documentação, Edições e Museu; Serviço de Edições e Publicações – Museu do Dinheiro, 2013, p. 168 
93 Em 2007, a nova composição municipal passou a integrar o Arq. Manuel Salgado na qualidade de vereador do urbanismo. 
94 Essa revitalização, que ainda hoje está em cima da mesa, “(…) implica a manutenção dos centros de decisão das instituições financeiras 

sediadas na Baixa-Chiado, conjugada com a criação de áreas para fruição pública, como salas para exposições de colecções de arte e 
outros espaços culturais”, in BANCO DE PORTUGAL, A Sede do Banco de Portugal, Reabilitação e Restauro, Lisboa, 2012, p. 5. 
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No quadro desses dois objectivos, o Banco pretendia95: 

(i) formar uma biblioteca numismática e um arquivo histórico; 

(ii) abrir, em ambas as secções do conjunto (igreja e Banco), novas salas de conferências e reuniões, novas áreas 

técnicas, novos equipamentos de circulação vertical (escadas e elevadores) e uma nova garagem para cargas e 

descargas; 

(iii) instalar os sistemas de segurança necessários ao bom funcionamento do Banco, tendo em especial consideração 

as áreas de circulação dos visitantes do museu; 

(iv) manter a compartimentação existente, sempre que possível; 

(v) efectuar uma avaliação rigorosa ao comportamento sísmico do edifício, para cumprimento do atrás referido 

eurocódigo; 

(vi) definir e aplicar medidas contra cheias, incêndios e ciclones, e reformular os sistemas de climatização, com 

introdução de ventilação forçada, nos termos da regulamentação de eficiência energética em vigor. 

O Banco de Portugal juntou ao caderno de encargos uma série de esquemas, em que sistematizava, em planta, os diferentes 

tipos ou graus de intervenção, segundo a sua própria percepção do estado geral do edifício e das suas diversas áreas. 

Estavam previstos quatro tipos de intervenção96: 

Tipo I: intervenção profunda, em que seria permitido alterar a divisão dos espaços existentes, se admitia que se 

mantivessem apenas a fachada, a estrutura e alguns elementos decorativos, e se incluía a remodelação dos sótãos 

e das coberturas; 

Tipo II: intervenção técnica - com maior liberdade no Piso 0 - centrada na organização de infraestruturas e áreas 

técnicas, designadamente na reformulação e racionalização das instalações técnicas, na deslocação de 

equipamentos e no reforço estrutural de alguns espaços; 

Tipo III: intervenção de manutenção, especialmente incidente na preservação da entrada histórica do Banco, no nº 

148 da Rua do Comércio; 

Tipo IV: intervenção de ampliação, incluindo o desenho de novos espaços, especialmente incidente na metade poente 

do quarteirão e, em particular, nas naves laterais da igreja. 

Da conjugação das áreas com os tipos de intervenção, conclui-se que o programa do concurso previa uma intervenção geral 

– profunda e/ou de ampliação – na igreja, onde seria possível introduzir alterações de base (criação de um museu, de salas 

de exposições e reuniões, de biblioteca, etc.) de modo a transformar o conjunto no espaço nobre da sede do Banco de 

Portugal; e intervenções de carácter mais específico – técnicas, e/ou de manutenção – na área administrativa ou “edifício de 

serviços”, tendo em vista garantir melhores condições de segurança e salubridade, em conformidade com os regulamentos 

aplicáveis sobre protecção sísmica, combate a incêndios, qualidade do ar e eficiência energética. 

                                                                 
95 Retirado do caderno elaborado pelo próprio Banco, em que resume os objectivos do concurso e as propostas apresentadas, disponível 

no AHBP. 
96 GRAPHOS, [Memória descritiva da proposta], Lisboa, 2007, p. 2 
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1.2.2. PROPOSTAS APRESENTADAS 

Como atrás se adiantou, participaram no concurso lançado pelo Banco de Portugal em Janeiro de 2007 quatro diferentes 

ateliers. As propostas foram desenvolvidas, apresentadas e seleccionadas num prazo relativamente curto – cerca de oito 

meses –, tendo o contrato com o proponente vencedor sido assinado em 6 de Setembro de 2007. 

As propostas tinham características claramente distintas e, subjacentes, diferentes perspectivas sobre a reabilitação do 

património histórico e arquitectónico. São estas diferentes perspectivas que, para além do valor intrínseco das propostas, 

tornam interessante uma breve análise das mesmas. Foram elas, (1) a proposta do atelier do arquitecto J. L. Carrilho da 

Graça, (2) a proposta do atelier RISCO, (3) a proposta do atelier GRAPHOS, e (4) a proposta conjunta dos ateliers dos 

arquitectos Gonçalo Byrne e J. P. Falcão de Campos. 

 

ATELIER DE J. L. CARRILHO DA GRAÇA 

Para o atelier de J. L. Carrilho da Graça, os objectivos do concurso podiam centrar-se nos seguintes três pontos: (1) 

reconstrução da cobertura do quarteirão e requalificação dos espaços sob a mesma, (2) optimização do processo de 

tratamento do ar e (3) instalação do Museu do Dinheiro. 

Neste pressuposto, a proposta desenvolveu uma estratégia bem definida, incluindo as seguintes intervenções de base97: 

(i) Reconstrução integral da cobertura do quarteirão e acrescentamento de um piso amansardado no “edifício de 

serviços”. Este acrescento, sob a cobertura, disponibilizaria novos espaços qualificados, a distribuir por gabinetes, 

                                                                 
97 GRAÇA, J. L., [Memória descritiva da proposta], Lisboa, 2007, pp. 1-2 

Figura 01.36: Proposta do atelier de J. L. Carrilho da Graça – Fotomanipulação da nave central da Igreja de S. Julião 
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salas de reuniões e conferências, auditórios, cafetaria e instalações sanitárias, e implicaria o prolongamento dos 

acessos existentes; 

(ii) Reformulação do sistema de tratamento do ar, de que resultaria a remoção de todo o material e equipamento que 

ocupavam o saguão – essencialmente, tubagens; 

(iii) Reforço estrutural do edifício existente, mediante uma solução de montantes e travessas metálicas, adequada a 

um edifício pombalino; 

(iv) Reconversão da igreja em museu, preservando o vazio da nave central – espaço nobre da mesma – considerada 

merecedora de uma visibilidade total, designadamente por possuir elementos patrimoniais de grande valor. O espaço 

vazio seria utilizado para fins essencialmente culturais, como exposições temporárias, concertos e outros 

espectáculos, sessões solenes e conferências de imprensa; 

(v) Diferenciação clara, na antiga igreja, entre espaços públicos, como o circuito expositivo do Museu, e espaços 

reservados, como as salas de leitura do Arquivo Histórico. Os primeiros situar-se-iam, preferencialmente, nos pisos 

inferiores, os segundos, nos pisos superiores. 

 

A proposta do atelier de J. L. Carrilho da Graça assentou num estudo aprofundado da história da Igreja de S. Julião. Com 

efeito, a proposta dava nota de vários aspectos que considerava importantes para a compreensão do edifício com que 

trabalhava, como fosse a circunstância de, não obstante a série de elementos desfiguradores acrescentados ao longo do 

tempo, a espacialidade interior da igreja ser ainda perfeitamente legível e se manter como um excelente exemplo de 

“arquitectura pombalina (…) nas suas depuradas componentes espaciais, com leitura perfeita do desenho arquitectónico e do 

Figura 01.37: Proposta do atelier de J. L. Carrilho da Graça – Fotografia da maquete do projecto 
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excepcional trabalho de cantarias (…)”98. Assim, não ignorando, embora, aquelas “vicissitudes históricas” e admitindo até 

transformar algumas em vantagens para o projecto, na qualidade de testemunhos do passado, a proposta advogava a 

demolição de tudo o que tivesse sido acrescentado à antiga igreja nos últimos setenta anos, na tentativa de restaurar a sua 

configuração original. 

Este conjunto de ideias pressupõe, da parte do atelier de J. L. Carrilho da Graça, uma perspectiva face à reabilitação do 

património histórico e arquitectónico apologista da simples preservação das pré-existências. Razão por que mantém intacta 

a espacialidade central da igreja e procura conter o impacto da intervenção nela dentro de níveis mínimos. A criação do novo 

Museu do Dinheiro, segundo a proposta em análise, seria feita, no essencial, pelo aproveitamento dos espaços pré-existentes, 

adaptados às técnicas museológicas modernas, e não pela alteração significativa dos mesmos ou pela adição de novos 

elementos. 

 

ATELIER RISCO 

O projecto apresentado pelo atelier RISCO, subscrito por Manuel Salgado, Carlos Cruz, Madalena Duarte Silva e Alexandre 

Branco, partia de pressupostos muito distintos, não obstante assentar, à semelhança do projecto anterior, numa avaliação 

rigorosa da situação do quarteirão do Banco de Portugal face aos objectivos do concurso.  

Esta avaliação permitiu ao atelier identificar duas dificuldades importantes à concretização do programa. Uma era que “No 

edifício de serviços, os reforços estruturais e a adequação aos novos requisitos de segurança, de AVAC e de consumos 

energéticos, podem entrar em conflito com a vontade de alterar o menos possível os espaços interiores existentes, alguns 

com obras relativamente recentes. O Banco e os projectistas terão de optar entre: intervenções mais pesadas, que permitem 

cumprir todos os requisitos e regulamentos, ou intervenções limitadas, assumindo a maior vulnerabilidade de certas zonas”. 

Outra era que, “Na Igreja, a área de programa é superior à área disponível (…)”99. Perante tais dificuldades, o atelier RISCO 

decidiu orientar a sua proposta pelos seguintes princípios100: 

                                                                 
98 GRAÇA, J. L., op. cit., p. 7 
99 RISCO, Portfólio e memória descritiva da proposta, Lisboa, 2007, p. 4 
100 Idem, ibid., p. 4 

Figura 01.38: Proposta do atelier RISCO – Representações digitais da nave central da igreja 
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(i) Assegurar uma relação custo/benefício vantajosa em todas as intervenções; 

(ii) Usar de liberdade criativa nas intervenções que o permitissem, a saber, a igreja, o piso térreo, o saguão e a 

cobertura; 

(iii) Concentrar mais do que uma função nalguns elementos a reformular. Por exemplo, utilizar um núcleo de escadas 

ou uma courette não apenas como via de circulação, mas também como reforço estrutural do conjunto edificado; 

(iv) Reduzir o impacto da intervenção, designadamente através de acções quase cirúrgicas nas zonas administrativas 

ou operacionais; 

(v) Fasear a obra, de maneira a não perturbar o funcionamento do Banco. 

 

A proposta do atelier RISCO enunciava as intervenções espaço a espaço, organizando a informação em dois grandes 

capítulos, um relativo ao corpo de serviços, outro à Igreja de S. Julião. 

Para o corpo de serviços, o atelier previa, essencialmente, as atrás referidas acções de cariz cirúrgico, tendo em vista 

melhorar as condições de segurança e de estabilidade do edifício. Propunha a criação de núcleos de reforço estrutural que 

absorvessem mais do que uma função; o reforço da estrutura do piso 1, de modo a torná-lo mais resistente a incêndios e a 

sismos; a reabilitação da cobertura, de forma a reforçar o isolamento térmico do sótão e a prevenir infiltrações de água; e a 

limpeza e o restauro das fachadas do saguão segundo os desenhos originais, bem como a construção nele de um conjunto 

de passadiços entre as duas alas do corpo de serviços, e a instalação de um novo sistema de tubagens para o combate a 

fogos. 

Para a igreja e áreas adjacentes, e considerando as dificuldades a superar – a saber, os limites da área disponível e a 

contradição entre um programa que requeria espaços compartimentados e o desejo dos projectistas de manter a configuração 

actual da nave central e do altar-mor –, o atelier RISCO procurou averiguar, pelo estudo da história das igrejas em Portugal, 

de que forma estas foram lidando com os tempos e as mudanças. A ideia da sobreposição surgiu da constatação de que, 

como se refere na memória descritiva, “Muitas das igrejas mais interessantes que se conhecem têm uma complexidade 

espacial que resulta da sobreposição de diferentes intervenções, estilos e elementos em momentos históricos diferenciados. 

Pensemos, por exemplo, nos altares, púlpitos ou órgãos, introduzidos em igrejas muitos séculos depois da sua construção”101.  

Partindo desta ideia de sobreposição, os arquitectos do RISCO conceberam um projecto, cuja “imagem de marca” era um 

volume construído na nave central da igreja, descolado das paredes laterais e, segundo palavras dos próprios, “(…) capaz 

de, simultaneamente, provocar novas leituras do espaço e albergar algumas áreas de programa”102. A par desse volume 

(figuras 01.38 e 01.39), correspondente, no essencial, a um auditório, e para que o mesmo não assumisse dimensões 

desproporcionadas, o projecto incluía ainda a construção de dois pisos enterrados sob a nave central. O primeiro (piso -1) 

serviria para a instalação de parte do museu – na opinião dos arquitectos do RISCO, “(…) o tipo de peças a expor, pela sua 

dimensão e características, [beneficiavam] da relação com um espaço menos iluminado (…)”103; e o segundo (piso -2) 

acolheria depósitos e arquivos. Esta opção subterrânea, pensada com o objectivo de evitar o acrescentamento de um piso às 

                                                                 
101 RISCO, op. cit., p. 8 
102 Idem, ibid., p. 8 
103 Idem, ibid., p. 12 
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alas laterais da igreja – os arquitectos do RISCO consideravam importante manter a volumetria exterior do quarteirão –, 

assegurava ao percurso expositivo do museu uma sequência de espaços de várias dimensões e relação diversificada com a 

igreja. Assim, da sala museológica enterrada, seria possível, em certos pontos de duplo pé-direito, avistar a nave central em 

toda a sua amplitude. 

Cumpre referir ainda, pela sua originalidade, a materialidade do projecto. Os arquitectos do RISCO propunham a recuperação 

e reparação da estrutura e das cantarias com os materiais de origem, mas, para os novos volumes, a madeira. O objectivo 

desta diferenciação era acentuar o contraste entre o antigo e o novo, “(…) como se [os novos volumes] fossem grandes peças 

de “mobiliário ou instalações” que ocupam o interior, ou se vão agarrando às paredes dos espaços pré-existentes”104. 

A proposta do atelier RISCO pressupõe uma ideia de reabilitação diferente da que subjaz à proposta do atelier de J. L. Carrilho 

da Graça. Ambas se fundaram na investigação histórica, mas as histórias que estudaram tinham objectos distintos. No 

primeiro caso, do atelier RISCO, a análise incidiu sobre a história das intervenções nas igrejas de Portugal; no segundo, sobre 

a história particular da Igreja de S. Julião. Por essa razão, o atelier RISCO optou pelo princípio da sobreposição, enquanto 

que o atelier de J. L. Carrilho da Graça optou pela preservação do vazio. Para o atelier RISCO, a valorização do património 

da igreja passava pela introdução de um elemento de arquitectura contemporânea que, marcando mais um passo da história, 

reforçasse a intemporalidade estética daquele espaço de marca pombalina. 

                                                                 
104 RISCO, op. cit., p. 14 

Figura 01.39: Proposta do atelier RISCO – Representação digital de um corte pela nave central da igreja 
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ATELIER GRAPHOS 

À semelhança dos outros ateliers proponentes, o atelier GRAPHOS105 fez um diagnóstico prévio da situação do edifício posto 

a concurso. Assim se refere no relatório da sua proposta: “Antes de procurarmos as respostas adequadas, tal qual um doente 

que padece, vejamos o seu estado presente e os eventuais conflitos entre funções, distribuição espacial, excessos e 

deficiências de áreas e adaptação aos novos programas complementares a introduzir”106. A atenção deste atelier focou-se 

nos seguintes aspectos107: 

(i) A dispersão desregulada das áreas técnicas e dos equipamentos mecânicos, cujos caminhos de distribuição (calhas 

e tubagens) se espalhavam um pouco por todo o lado; 

(ii) A aleatoriedade dos elevadores, quer em termos de tamanho, quer em termos de localização, acrescendo-lhe o 

facto de alguns elevadores se encostarem a escadas pré-existentes, sem respeitar as condições de segurança contra 

incêndios; 

(iii) A variedade das escadarias, quer em termos de tipo (umas de lanço recto, outras em caracol), quer em termos de 

largura, numa distribuição pelo edifício desigual e ilógica; 

                                                                 
105 Este atelier de arquitectura é formado por uma vasta equipa. Desconhece-se a identidade dos elementos específicos que participaram 

neste projecto do Banco de Portugal, mas sabe-se que os principais “arquitectos associados” são Fernando de Castello Branco, José 
Serrano e Rui Santos. Cf.: http://www.graphos.pt/index_p.html [Julho 2014] 
106 GRAPHOS, [Memória descritiva da proposta], Lisboa, 2007, p. 3 
107 Idem, ibid., p. 3 

Figura 01.40: Proposta do atelier GRAPHOS – Fotomanipulação do saguão 

do quarteirão, como jardim japonês 

Figura 01.41: Proposta do atelier GRAPHOS – Fotomanipulação dos 

auditórios suspensos na nave da igreja 
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(iv) O número e a localização das instalações sanitárias em cada piso do edifício; 

(v) A organização de certos acessos, de junção pouco aconselhável, como por exemplo, o parque automóvel da 

administração do Banco e o ponto de descarga de mercadorias e valores. 

 

Também a proposta do atelier GRAPHOS se dividia em duas partes, uma respeitante ao corpo de serviços, outra à igreja ou 

museu. 

No tocante ao corpo de serviços, as intervenções sugeridas centravam-se nos espaços de circulações, nas áreas técnicas 

e nas instalações sanitárias, elementos em que, na sequência do seu diagnóstico, o atelier considerava residir “(…) grande 

parte da ‘chave’ da solução de optimização e racionalização dos espaços interiores do ‘novo’ Banco de Portugal (…)”108. O 

atelier propunha, nessa conformidade, uma série de novas escadas (duas junto às fachadas Norte e Sul, e uma terceira no 

saguão) e de novos elevadores (incluindo a substituição dos existentes), bem como um novo núcleo de instalações sanitárias 

em cada piso. Para o átrio da entrada principal da Rua do Ouro, o atelier propunha o seu alargamento pela metade nascente, 

adjacente ao antigo acesso do nº 148 da Rua do Comércio, de modo a dar-lhe a dimensão e o carácter devidos à entrada 

nobre do Banco de Portugal. Este alargamento, representando um ganho de cerca de 190 m2, permitia a criação de uma sala 

de espera e de duas salas mais pequenas, confinando, por meio de paredes envidraçadas, com o saguão transformado em 

jardim japonês (figura 01.40).  

Já no tocante ao espaço da igreja, a proposta revelava preocupações criativas, mais do que técnico-funcionais. Quanto à 

parte museológica, o atelier GRAPHOS era de opinião que: “O Museu e a igreja fundem-se num só”; “Se a igreja é hoje não 

mais do que a forma, a volumetria, a imponência das suas paredes, arcadas e colunas de estilo jónico, a par da lindíssima 

frontaria sobre o Largo de São Julião, que melhor ambiente e entorno para nele se integrar o Museu do Banco de Portugal?”109 

No entanto, o programa do Banco impunha a instalação no espaço da igreja de um auditório, ou auditórios, para a realização 

de conferências e debates, e para a recepção de visitantes especiais e actividades congéneres. Este requisito constituiu para 

o atelier GRAPHOS o grande desafio, de cuja maturação “(…) surgiu a ideia, que, à medida em que ia sendo pensada, mais 

força ganhava em toda a equipa, de posicionar os auditórios suspensos sobre a nave central da antiga igreja, constituindo-se 

um objecto arquitectónico singular de linhas marcadamente contemporâneas e em diálogo contrastante com o entorno 

secular”110. A ideia incluía a reconstrução da antiga abóbada de berço, entretanto desaparecida, numa estrutura metálica 

translúcida.  

O “objecto arquitectónico singular” proposto pelo atelier, estruturalmente apoiado em dois pilares-lâmina do lado Sul e numa 

escada de acesso ao auditório mais pequeno do lado Norte, assemelhava-se a um “ovo gigante com anéis de vidro”, suspenso 

a meio da nave central (figura 01.41). Graças às suas formas e materialidade – aço inox, vidro e malha metálica – a peça não 

obstruía a visão total da abóbada e do tecto da igreja, de que se pretendia que um observador no piso térreo pudesse usufruir. 

Pretendia-se ainda que a luz natural proveniente, tanto das janelas da fachada Poente, como dos óculos e vãos da cobertura, 

“(…) reflectida na malha dourada envolvente ao volume dos auditórios, [criasse] um efeito arrebatador na atmosfera interior 

do Museu”111, dotando a Igreja de S. Julião e respectivo museu de um novo motivo de atracção.  

                                                                 
108 GRAPHOS, op. cit., p. 7 
109 Idem, ibid., p. 8 
110 Idem, ibid., p. 9 
111 Idem, ibid., p. 9 
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As palavras explicativas da proposta do atelier GRAPHOS – “(…) ao associar materiais e formas marcadamente vanguardistas 

num ambiente com séculos de história mais não quer o arquitecto do que provar que o antigo e o novo se fundem em harmonia 

quando ambos contribuem para um desígnio comum”112 – dão nota o seu alinhamento pela perpectiva de reabilitação também 

perfilhada pelo atelier RISCO. Com efeito, ambos os ateliers subscrevem o princípio de que a melhor maneira de valorizar o 

pré-existente é adicionar-lhe elementos em sobreposição, de modo a tirar partido do contraste de formas, técnicas e 

materiais. O atelier GRAPHOS terá levado este entendimento mais longe. 

 

ATELIERS DE GONÇALO BYRNE E J. P. FALCÃO DE CAMPOS 

A última proposta analisada é a proposta conjunta dos ateliers dos arquitectos Gonçalo Byrne e J. P. Falcão de Campos. Não 

obstante a sua coerência nas “(…) decisões projectuais [relativas aos] conteúdos de prestação funcional, solidez, tectónica e 

tecnológica, excelência ambiental e fascínio estético (…)”113, esta proposta reconhecia, desde logo, a importância de um 

diálogo subsequente “(…) com os utilizadores, afinal a parte decisiva a quem caberá manter, estimar em suma, plenamente 

viver o Edifício (…)”114, para o aprofundamento e consolidação das soluções apresentadas. Tal como nas propostas 

anteriores, a equipa proponente procedera ao estudo da história do quarteirão e identificara os aspectos que valorizavam o 

Banco de Portugal como “conjunto arquitectónico de excepção”, a saber115: 

                                                                 
112 GRAPHOS, op. cit., p. 12 
113 BYRNE, G., Memória descritiva do Concurso, Lisboa, 2007, p. 1  
114 Idem, ibid., p. 1 
115 Idem, ibid., pp. 1 - 3 

Figura 01.42: Proposta dos ateliers de Gonçalo Byrne e J. P. Falcão de 

Campos – Representação digital da nave central da igreja 

Figura 01.43: Proposta dos ateliers de Gonçalo Byrne e J. P. Falcão de 

Campos – Representação digital de uma das alas laterais da igreja 
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(i) O conceito de edifício-quarteirão, variável inovadora do plano pombalino, perceptível na planimetria interior da sede 

do Banco em dois aspectos: o saguão central e longitudinal – “invenção higienista da nova cidade” – e o 

enquadramento da Igreja de S. Julião no seu conjunto; 

(ii) A hierarquização do desenho das fachadas, também “típica” do plano pombalino, distinguindo os conteúdos no 

uso e, consequentemente, na importância e na representatividade. No caso do Banco de Portugal, isso era visível 

pela presença de janelas de sacada nas ruas “mais importantes” do Comércio e do Ouro, e pela sua inexistência na 

Rua de S. Julião; 

(iii) A relação entre o volume do edifício e o espaço público da rua, dividida entre calçada rodada e passeio pedonal; 

(iv) O saguão longitudinal (já referido como inovação do plano pombalino), enquanto elemento de diluição da grande 

profundidade do edifício-quarteirão. O saguão, reduzindo, embora, o espaço interior do edifício, podia contribuir para 

uma substancial melhoria da sua qualidade ambiental e sustentabilidade energética (desde que desobstruído). 

 

A equipa dos ateliers de Byrne e Falcão de Campos desenvolveu a sua proposta em função de três pontos principais. 

O primeiro dizia respeito à morfologia do espaço da Igreja de S. Julião, afectada pelos diversos usos tidos ao longo do tempo. 

O último, como se sabe, transformara aquele espaço num local de parqueamento para cargas e descargas, mas, 

surpreendentemente, não afectara a dignidade do edifício, apesar do desaparecimento do tecto pintado e da 

descaracterização da capela-mor. Esta igreja-salão, de geometria paralelipipédica, “semelhante a uma caixa com aberturas 

interiores”116, proporcionava excelentes condições para a organização de actividades culturais. 

O segundo ponto considerava a flexibilidade dos espaços interiores do quarteirão pombalino. Com efeito, o Plano da Baixa 

definira uma estratégia de controlo das fachadas dos edifícios e do espaço público das ruas, mas pouco ou nada interferira 

na divisão dos espaços interiores entre fachadas e saguões. Assim, o espaço interior do Banco de Portugal era adaptável a 

diferentes programas, podendo assimilar “módulos de parcelamento em função das necessidades dimensionais”117. Esta 

flexibilidade era, segundo a equipa projectista, um potencial a explorar. 

O terceiro ponto relacionava-se com as questões técnicas de protecção anti-sísmica e de prevenção contra incêndios, e 

centrava-se nos limites da tectónica estrutural existente. Era, por um lado, quase certo que a natural erosão do sistema 

construtivo (pombalino) tivesse gerado descontinuidades no comportamento anti-sísmico do edifício. Por outro lado, o sistema 

contra incêndios pré-existente e, nomeadamente, a compartimentação corta-fogo assegurada pelas paredes meeiras 

intransponíveis e os muros guarda-fogos elevados acima da cobertura, mostrava sinais de vulnerabilidade. Impunha-se, por 

conseguinte, a introdução de sistemas modernos de resposta mais eficaz, conforme estabelecido no programa do Banco. 

Impunha-se, do mesmo modo, a desobstrução do saguão, para criação de novas acessibilidades e caminhos de evacuação. 

A proposta dos ateliers de Byrne e Falcão de Campos, na parte relativa ao lado Poente do edifício-quarteirão, procurou 

conjugar as mais-valias do espaço da antiga igreja com os objectivos pré-definidos, nomeadamente a instalação de um museu. 

As soluções apresentadas inscrevem-se, à semelhança da proposta do atelier de J. L. Carrilho da Graça, na linha defensora 

da reabilitação do imóvel pela manutenção do vazio da igreja. A nave central era reconvertida em grande espaço multiusos 

                                                                 
116 BYRNE, G., op. cit., p. 4 
117 Idem, ibid., p. 5 
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– o átrio nobre do Banco de Portugal –, sem adição de quaisquer novos elementos, e as alas laterais recebiam o percurso 

expositivo do museu, dividido entre exposições permanentes e temporárias. 

Importa, contudo, destacar a opção da equipa projectista de rasgar, na parede do fundo da capela-mor, uma abertura 

longitudinal que permitisse aos visitantes do Museu observar o saguão do quarteirão (visível na figura 01.42). Este é um dos 

aspectos marcantes da proposta, na medida em que, proporcionando essa visão de conjunto e em profundidade do quarteirão 

e realçando a importância do saguão como “espinha dorsal” do mesmo, trata os espaços da igreja e do edifício de serviços, 

não como duas entidades distintas, mas como um corpo único, de que reforça a coesão. 

Apresenta-se, de seguida, um conjunto de esquemas-síntese das quatro propostas apresentadas ao concurso, de modo a 

permitir uma rápida percepção das diferenças entre elas. 

Figura 01.44: Proposta dos ateliers de Gonçalo Byrne e J. P. Falcão de Campos – O antes e o depois 



 Reabilitação da Baixa Pombalina 

59 
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ATELIERS DE G. BYRNE & J.P. FALCÃO DE CAMPOS 

Preservação do vazio da nave central da Igreja, como o novo 

grande átrio do Banco de Portugal. 

Saguão como “eixo definidor” do quarteirão. 

Figura 01.45: Esquemas-síntese das propostas 

ATELIER DE J. L. CARRILHO DA GRAÇA 

Manutenção da espacialidade central da Igreja Pombalina. 

Adaptação do quarteirão às técnicas estruturais modernas. 

ATELIER RISCO 

Ocupação da Igreja com um novo volume em madeira. 

Contraste entre os materiais antigos e os novos. 

ATELIER GRAPHOS 

Ocupação da nave central com um “ovo” em aço inox, vidro e metal 

para os auditórios do Museu. 

Reformulação das circulações, zonas técnicas e I.S. 

   Espaços multiusos (espectáculos/conferências/reuniões)                 Museu                                     Áreas técnicas 
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2.1. ARQUITECTURA: ESTRATÉGIA E EVOLUÇÃO DO PROJECTO 

 

Após apreciação das quatro propostas apresentadas a concurso, a administração do Banco de Portugal seleccionou a 

proposta conjunta dos ateliers dos arquitectos Gonçalo Byrne e J. P. Falcão de Campos e fechou contrato em Setembro de 

2007. Até à fase de execução, o processo desenvolveu-se rapidamente.  

Logo em Janeiro de 2008, a equipa selecionada remeteu à CML um Pedido de Informação Prévia (PIP), tendo em vista obter 

a informação necessária à viabilização da obra. Em Março, o projecto foi apresentado ao Presidente da Câmara e, em Abril, 

a CML, em colaboração com o IGESPAR e a DRCLVT, entregou ao Banco de Portugal um documento de apreciação dos 

trabalhos e estudos desenvolvidos até ao momento. Subsequentemente, a equipa seleccionada desenvolveu o Projecto de 

Licenciamento, que introduzia alguns ajustamentos à sua proposta inicial. Para melhor compreender tais ajustamentos, 

retoma-se a análise, agora mais detalhada, dessa proposta inicial. 

 

 

CONCURSO 

A proposta conjunta subscrita pelos ateliers dos arquitectos Gonçalo Byrne e J. P. Falcão de Campos, (adiante designada por 

Proposta ou Proposta do Concurso), assentando nas ideias anteriormente expostas, sugeria, em relação ao espaço interior 

do edifício-quarteirão do Banco de Portugal, a distribuição que seguidamente se apresenta, piso a piso [v. ANEXOS, pp. xcv-

cxxi]. 

A proposta tinha na base um piso enterrado (figura 02.1), definido a partir de uma comprida galeria técnica (1), que 

acompanhava o trajecto do saguão. Esta galeria dava acesso: do lado do edifício de serviços, a espaços para depósito e 

armazenamento do Arquivo Histórico (2) e espaços dedicados ao controlo de incêndios – central/estação elevatória e reserva 

de águas pluviais (3); do lado da igreja, a espaços de suporte ao funcionamento do museu, como um depósito de peças (4) 

e uma oficina de apoio a exposições (5). 

 

Figura 02.1: Proposta do Concurso – Planta do piso -1 
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3 

2 
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Para o piso 0 (figura 02.2), a Proposta considerava uma extensa intervenção no edifício de serviços. Nos lotes com fachada 

para a Rua do Ouro, colocava, do lado Sul, a entrada principal do edifício (1), com porta para a Rua do Comércio, e, do lado 

Norte, os serviços de Tesouraria (2). Do lado da Rua de S. Julião, de Nascente para Poente, colocava o gabinete do Arquivo 

Histórico (3), a garagem para cargas e descargas (4) e um núcleo técnico, composto por um conjunto de comunicações 

verticais (com acesso a todos os pisos do Banco) e áreas técnicas (5). Na extremidade oriental do saguão instalava um 

segundo conjunto de comunicações verticais. Do lado da Rua do Comércio, também de Nascente para Poente, situava a 

Biblioteca Numismática (6), a respectiva Recepção (7), com acesso directo pela rua, e a Sala de Consulta Externa (8). As 

instalações sanitárias públicas (9) ficavam junto a estes dois últimos espaços. 

Quanto à igreja, a Proposta dispunha, no piso 0, os primeiros espaços do museu, a saber: uma área de recepção, loja e 

cafetaria no canto ocidental da ala sul (10); áreas para exposições temporárias no canto oriental da ala sul e ao longo de toda 

a ala norte (11); e um espaço multiusos na nave central e nas capelas laterais (12). As áreas para exposições temporárias 

incluíam um núcleo de escadas de acesso a todos os pisos do Museu. Estava previsto um segundo núcleo de escadas para 

trás do altar-mor, mas com início apenas no piso 1. 

Para o Piso 1 (figura 02.3), a Proposta sugeria escassas alterações à compartimentação pré-existente no edifício de serviços. 

Apenas avançava com a colocação de um novo núcleo técnico (1) por cima do núcleo do piso 0 e com uma sala de reuniões 

Figura 02.2: Proposta do Concurso – Planta do piso 0 
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Figura 02.3: Proposta do Concurso – Planta do piso 1 
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e conferências do lado da Rua do Comércio (2). Esta sala de conferências repetia-se em todos os restantes pisos do Banco, 

no mesmo lote. 

No Piso 1 da igreja, a Proposta colocava um auditório (3) e instalava o espaço de arranque do percurso museológico da 

exposição permanente (4). 

Figura 02.4: Proposta do Concurso – Planta do piso 2 

Figura 02.5: Proposta do Concurso – Planta do piso 3 

Figura 02.6: Proposta do Concurso – Planta do piso 4 
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Para os Pisos 2, 3 e 4 (figuras 02.4, 02.5 e 02.6 respectivamente), a Proposta não sugeria alterações significativas na parte 

do edifício de serviços, para além das que decorriam de alterações introduzidas nos pisos inferiores e das já mencionadas 

salas de conferências.  

Do lado da igreja, o percurso museológico subia ao piso 2 e seguia 

pelas suas duas alas e pelo coro-alto. Para o percurso ao longo das 

alas laterais – das quais era possível observar a nave central através 

das reabertas janelas de tribuna – propunha-se uma cobertura original, 

composta por um conjunto de painéis côncavos, dispostos em ritmo 

alternado e ligeiramente descolados das paredes, de forma a permitir 

uma iluminação indirecta (figura 01.43). Também neste piso, no canto 

inferior esquerdo da ala sul, era aberta uma janela de canto (figura 

02.7), cujo vidro curvo proporcionava a vista da Praça do Município em 

toda a sua amplitude. A janela respondia a uma das principais 

intenções da Proposta: a de construir um circuito pela ordem Praça do 

Município, Largo de S. Julião, entrada na nave da igreja e percurso do 

museu, que se fechava pela devolução do olhar ao ponto de partida, 

assim “narrando a história do lugar, do tempo e da gente”1. 

Os pisos 3 e 4, fechados ao público, eram afectos a gabinetes e salas 

de reuniões. 

No piso 5/sótão (figura 02.8) do edifício de serviços, a Proposta sugeria a colocação de mais espaços de apoio ao museu. 

Dispostos ao longo do saguão e relativamente afastados das paredes deste (por força da inclinação do telhado de duas 

águas), os referidos espaços serviriam para arquivo ou depósito de peças museológicas e teriam adjacentes as respectivas 

áreas técnicas. 

                                                                 
1 TOSTÕES, A., “Un presente perfetto: cittá, memoria e reinvenzione. Il Banco de Portugal di Lisbona”, in CASABELLA, nº 839-840, 2014, 

pp. 47-53 

Figura 02.8: Proposta do Concurso – Planta do piso 5/sótão 

Figura 02.7: A janela de canto virada à Praça do Município 

vista do exterior (à esquerda) e do interior (à direita) 
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Sobre o aspecto exterior do edifício-quarteirão, os alçados da 

Proposta (um dos quais se apresenta na figura 02.10) põem 

em evidência o objectivo de homogeneização do conjunto. 

Este objectivo traduzia-se, por um lado, no acrescentamento 

de um piso às alas laterais da igreja, de modo a que o topo 

destas ficasse ao nível e na continuidade da cércea do terceiro 

piso do edifício de serviços; e, por outro, na uniformização do 

desenho das fachadas. Tal uniformização era apenas 

contrariada pela diferença de “profundidade” das janelas 

(denunciada pela sombra dos vãos), diferença essa que 

pretendia facilitar “cenicamente” a distinção entre espaço 

museológico e espaço de serviços. Em todos os demais 

aspectos exteriores, era respeitado o desenho pombalino. 

A Proposta do Concurso veio a sofrer, nas fases subsequentes, algumas adaptações, sobretudo no que respeita à disposição 

dos espaços. As primeiras verificaram-se logo no passo processual imediato, o licenciamento. 

 

LICENCIAMENTO 

O projecto apresentado a licenciamento (adiante designado de Projecto de Licenciamento) manteve a base teórica e os 

pressupostos da Proposta do Concurso, enunciados nos capítulos anteriores, como seja, o respeito pelos principais vectores 

da construção pombalina, nomeadamente, o conceito de edifício-quarteirão - de que o saguão longitudinal constituía o eixo 

definidor -, a hierarquização das fachadas e a relação entre o volume privado do edifício e o espaço público da rua. Mas o 

natural aprofundamento dos trabalhos veio destacar mais sete pontos2: 

(i) Fixação da entrada nobre da sede do Banco de Portugal no portal da Igreja de S. Julião, sem, no entanto, excluir 

as entradas históricas da Rua do Ouro e da Rua do Comércio; 

                                                                 
2 BYRNE, G., Memória descritiva e Justificativa do Anteprojecto de Licenciamento, Lisboa, 2008, p. 9 

Figura 02.10: Proposta do Concurso – Alçado da Rua do Comércio 

Figura 02.9: Proposta do Concurso – Corte transversal pela nave da 

igreja 
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(ii) Incorporação, na ala norte da igreja, da Biblioteca e respectiva Sala de Consulta Externa (áreas que, na Proposta 

do Concurso, ocupavam um espaço próprio no edifício de serviços); 

(iii) Introdução do conceito de “edifícios-sacrifício”, traduzido na demolição do interior de dois lotes do edifício de 

serviços adjacentes à igreja, para reforço estrutural do conjunto e concentração neles das principais comunicações 

verticais (elevadores, escadas e ductos técnicos. As escadas, em conjunto com as dos lotes da Rua do Ouro, 

garantiam as necessárias saídas de emergência); 

(iv) Optimização das condições espaciais da Sala da Assembleia do Banco através da remoção das seis colunas 

existentes, e da concentração das restantes salas de reuniões e conferências no piso 3 junto daquela, de modo a 

garantir maior eficácia de acessos e melhor comunicação entre elas (recorda-se que, na Proposta do Concurso, as 

salas de conferências e reuniões ocupavam os vários pisos de um dos lotes agora considerado “edifício-sacrifício”); 

(v) Utilização do sótão do edifício de serviços para a instalação de escritórios em open space e áreas técnicas 

(recorda-se que, na Proposta do Concurso, o sótão se destinava a depósito e arquivo do museu); 

(vi) Abertura de dois vãos na Rua de S. Julião de acesso à garagem aí existente, de maneira a proporcionar maior 

segurança ao transporte de valores; 

(vii) Redução dos espaços do piso -1, situados por baixo da nave da igreja. 

Para melhor compreender a evolução da Proposta do Concurso para o Projecto de Licenciamento, identificam-se, de seguida, 

piso a piso, as principais características do segundo [v. ANEXOS, pp. cxxv-cxli]. 

Para o piso -1, representado na figura 02.11, o Projecto de Licenciamento propunha a redução do espaço situado por baixo 

da nave da igreja, agora apenas destinado a uma oficina de apoio às exposições temporárias (1). Mantinha-se a galeria 

técnica (2), que, através da comunicação vertical proporcionada pelos ductos dos “edifícios-sacrifício”, ajudava à gestão das 

infraestruturas do Banco, mas alterava-se a posição de alguns dos restantes espaços: o espaço dedicado ao controlo de 

incêndios (central e depósito/reserva de águas pluviais) passava para o lado norte (3), as escadas e os elevadores dos 

“edifícios-sacrifício” (4) ocupavam uma grande área central e o espaço onde antes se situava o depósito do Arquivo Histórico 

era preenchido por um elevador monta-cargas (5) de ligação entre as caixas-forte dos pisos -1 e 0, pertencentes ao 

Departamento de Emissão e Tesouraria. 

Figura 02.11: Projecto de Licenciamento – Planta do piso -1 
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No piso 0 (figura 02.12), as principais alterações introduzidas pelo Projecto de Licenciamento situavam-se do lado da igreja. 

Cumpre, desde logo, assinalar a atrás mencionada redefinição da entrada nobre do Banco no portal da Igreja de S. Julião. 

Este aspecto, de importância aparentemente menor, visava, no entanto, fortalecer a relação entre o edifício e o espaço público, 

princípio considerado de importância fundamental para a revitalização da Baixa. A relação era cimentada pela remoção do 

gradeamento e dos pilares de pedra que antes delimitavam o espaço privado exterior da igreja, possibilitando a apropriação 

pública do mesmo. 

A nave central da igreja (1), pelas características cénicas da sua espacialidade, continuava a servir de espaço multiusos, mas 

assumia-se também como o grande átrio da sede do Banco de Portugal. Acolheria espectáculos, conferências e exposições, 

constituindo um foyer com lotação de mais de 300 lugares e capacidade para receber peças e instalações de grandes 

dimensões, “(…) à semelhança da Tate Modern de Londres (…). Em suma, um espaço de excelência de grande solenidade 

e dignidade, com uma localização privilegiada na cidade, capaz de receber o mais variado tipo de eventos”3. A preceder a 

nave, o nártex (2) serviria de vestíbulo, de espaço de distribuição do museu e de antecâmara. 

O Projecto de Licenciamento mantinha, da Proposta do Concurso, o espaço da recepção/loja/cafetaria na ala sul da igreja, 

bem como um espaço de exposições (3). Mas imediatamente a seguir, considerava uma nova área de apoio à recepção, com 

as instalações sanitárias públicas principais (4), os armários e bengaleiros e uma pequena copa de apoio a eventos. 

Para a ala norte da igreja passava, como atrás se referiu, a Biblioteca (5) – beneficiando de uma estante de tripla altura, com 

acesso, em galeria, pelas escadas do púlpito – e um auditório (6), destinado à recepção e orientação de grupos de visitantes 

com marcação prévia. 

As comunicações verticais na igreja, não incluídas nos “edifícios-sacrifício”, passavam a ser asseguradas, não apenas por 

um elevador de grandes dimensões, situado no espaço de exposições, mas também por duas escadas simétricas, situadas 

por trás do altar-mor, que se repetiam em todos os pisos (escadas que a Proposta do Concurso já previa, a começar apenas 

no piso 1), e por duas escadas de acesso ao piso 1, encostadas ao fundo das capelas laterais. Os vãos destas últimas 

escadas eram aproveitados para a colocação de dois pólos técnicos. 

                                                                 
3 BYRNE, G., op. cit., p. 12 

Figura 02.12: Projecto de Licenciamento – Planta do piso 0 
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Relativamente ao saguão (7), perfeitamente alinhado com o altar-mor, continuava a ser visível da nave da igreja a partir de 

um grande “rasgo” na parede, protegido por um vidro corta-fogo, que permitia entrever os vários pisos do edifício de serviços. 

O Projecto de Licenciamento reiterava a intenção de recuperar a integridade do saguão, mediante a remoção de todas as 

infraestruturas que o ocupavam e a reposição do desenho original das suas fachadas. Previa-se a instalação, do lado do 

edifício de serviços, de uma pequena cafetaria para os funcionários do Banco (8), com entrada pelo saguão, a construção de 

um conjunto de passadiços de ligação entre as corpos norte e sul do quarteirão, e a cobertura do saguão por uma claraboia 

de vidro, dotada de um sistema de desenfumagem. 

Ainda no piso térreo, os serviços de apoio ao museu e ao Arquivo Histórico do Banco de Portugal (9) eram deslocados, no 

Projecto de Licenciamento, para a secção do edifício de serviços com acesso pela Rua do Comércio (onde, na Proposta do 

Concurso, ficava a Biblioteca); o Departamento de Emissão e Tesouraria (10) permanecia na esquina da Rua de S. Julião 

com a Rua do Ouro; a garagem (11), com acesso directo para a cave, continuava também do lado da Rua de S. Julião; e as 

entradas históricas do Banco (12) mantinham-se nas Ruas do Ouro e do Comércio, prevendo-se a colocação de um elevador 

panorâmico na extremidade oriental do saguão, com vista para o mesmo. 

No piso 1 (figura 02.13), com acesso pela recepção, o Projecto de Licenciamento mantinha um espaço da exposição 

permanente do museu (1), mas prolongava-o, por via de um corredor localizado por trás do altar-mor, pela ala norte, por uma 

área partilhada com a Sala de Consulta Externa da Biblioteca (2). O percurso museológico subia depois ao piso 2. 

No mesmo piso do “edifício-sacrifício” com fachada para a Rua do Comércio, o Projecto de Licenciamento propunha a 

substituição da sala de conferências constante da Proposta do Concurso por uma grande área técnica (3), que incluía uma 

sala de segurança e uma pequena sala de reuniões. No restante piso, do lado do edifício de serviços, as alterações 

introduzidas à Proposta do Concurso limitavam-se à reorganização das comunicações verticais, à implantação de um novo 

núcleo de instalações sanitárias, ao reposicionamento dos pólos técnicos, ao desenho de novas infraestruturas e à instalação 

dos Serviços Jurídicos do Banco. 

 

Figura 02.13: Projecto de Licenciamento – Planta do piso 1 
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No piso 2 (figura 02.14), do lado da igreja, mantinha-se a grande área de exposições do museu (1). Desenvolvia-se, de acordo 

com o já definido na Proposta do Concurso, por um circuito formado pelas duas alas da igreja e pelo coro-alto, e continuava 

a proporcionar uma relação visual com a nave central e a Praça do Município. Num entre-piso (2), ao nível do coro-alto, o 

Projecto de Licenciamento previa a instalação de uma área técnica de apoio a eventos a realizar na igreja, com pequenos 

espaços para tradução, projecção de imagens e régie. 

Do lado do edifício de serviços, a intervenção era semelhante à do piso 1, limitando-se ao reordenamento das comunicações 

verticais, infraestruturas e instalações sanitárias. 

O piso 3 (figura 02.15) era o piso do edifício de serviços em que o Projecto de Licenciamento registava maior intervenção. 

Era, com efeito, o piso em que se concentravam as salas de conferências e reuniões da sede do Banco de Portugal. 

A compartimentação pré-existente delimitava espaços com capacidades e características muito distintas, o que flexibilizava a 

sua utilização. A Sala da Assembleia do Banco (número 1 na figura 02.15 e visível na figura 02.16) tinha lugar para 200 

pessoas e a Sala Intermédia (2), para 100 pessoas. O piso dispunha de mais duas salas (3), cada uma com lotação para 80 

pessoas, mas beneficiando de um sistema de divisórias corrediças que permitia juntá-las numa área de maior dimensão. As 

Figura 02.14: Projecto de Licenciamento – Planta do piso 2 
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Figura 02.15: Projecto de Licenciamento – Planta do piso 3 
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salas eram servidas por amplos foyers (4), uma 

pequena cafetaria com vista para o museu e a Rua 

Nova do Almada, e um núcleo de instalações sanitárias 

(5). 

No piso 4 (figura 02.17), a intervenção restringia-se ao 

edifício de serviços e aos aspectos relacionados com 

a reorganização das comunicações verticais, dos polos 

técnicos, das infraestruturas e das instalações 

sanitárias. O Projecto de Licenciamento previa, 

também, a instalação, neste piso, do Departamento de 

Relações Internacionais e da direcção do 

Departamento de Auditoria. 

Figura 02.17: Projecto de Licenciamento – Planta do piso 4 

Figura 02.16: Sala da Assembleia do Banco, durante a fase das obras 

Figura 02.18: Projecto de Licenciamento – Planta do piso 5/sótão do edifício de serviços 
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O Projecto de Licenciamento mantinha a intenção de aproveitar o piso 5/sótão do edifício de serviços (figura 02.18) em novos 

espaços funcionais. Mas, alterando a Proposta do Concurso, afectava-o a gabinetes e salas de reuniões (1), e respectivas 

áreas técnicas (2). As áreas técnicas eram posicionadas nas 

extremidades da cobertura de duas águas, onde o pé-direito era, 

naturalmente, mais baixo, e destinavam-se ao armazenamento do 

equipamento das instalações mecânicas e das telecomunicações. O 

Projecto de Licenciamento propunha, também, a cobertura do saguão e a 

definição de um espaço de circulação (3) para acesso aos novos 

gabinetes e salas de reuniões (figura 02.19), rodeando o saguão e 

estabelecendo a ligação com os núcleos de comunicações verticais. 

Por fim, o Projecto de Licenciamento sugeria, para além da Proposta do Concurso, o aproveitamento do piso 6/sótão da 

igreja (figura 02.20) para a colocação, sobre o altar-mor, dos grupos de emergência (1) e, sobre a nave central, dos depósitos 

de objectos de arte do museu (2), dos depósitos do Arquivo Histórico (3) e das instalações do pessoal de manutenção. O 

acesso a este sótão seria feito pelas comunicações verticais dos “edifícios-sacrifício”. 

 

Outra das inovações do Projecto de Licenciamento 

relativamente à Proposta do Concurso foi a 

introdução de considerações sobre os processos 

construtivos, a materialidade e a metodologia dos 

trabalhos de restauro. 

Relativamente aos primeiros, o Projecto inspirava-

se nas soluções pré-existentes, ajustadas ao 

cumprimento do normativo em vigor sobre 

segurança e prevenção contra sismos e incêndios. 

Propunha, assim, para a igreja – no sentido de não 

Figura 02.20: Projecto de Licenciamento – Planta do piso 6/sótão da igreja 

1 2 3 

Figura 02.21: Uso da madeira no tecto e nas paredes, e aço inox nas guardas, vista da 

galeria da Biblioteca 

Figura 02.19: Gabinetes e salas de reuniões do piso 5, em 

open space, durante a fase das obras 
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sobrecarregar as paredes de sustentação – a adopção de sistemas estruturais leves, ora em aço e madeira, no caso das 

coberturas da nave central e dos pisos do museu, ora em aço e betão, no caso das coberturas das alas laterais. 

Também a materialidade proposta tinha por referência a materialidade de origem: “(…) pedra lioz e madeira nos pavimentos; 

pedra lioz, madeira e estuques nas paredes; madeira e estuques nos tectos”4. Era, no entanto, combinada com materiais de 

construção moderna, como o aço inox e o vidro, utilizados nos vãos interiores, revestimentos, guardas, sinalética, expositores 

e mobiliário. O bronze e o latão eram empregues nos vãos exteriores, sendo que, nos vãos em latão, a janela devia apresentar 

vidro duplo laminado de segurança, com filtros de controlo da luz. Por fim, as coberturas eram refeitas, mantendo-se, sobre a 

nave central da igreja, a telha do revestimento, mas introduzindo sob esta um sistema de isolamento térmico. Nas coberturas 

das alas laterais, recorria-se ao aço e ao betão branco, com isolamento térmico e revestimento a cobre. 

No âmbito dos trabalhos de restauro, a limpeza da igreja devia obedecer a regras muito específicas e criteriosas. A demolição 

das paredes divisórias erguidas pelo Banco no seu interior tinha de ser executada com os cuidados impostos pela preservação 

dos elementos em pedra da construção original, e os mesmos cuidados se aplicavam aos trabalhos de remoção de entulhos, 

à circulação de veículos ligeiros ou pesados no interior da igreja e à montagem e desmontagem de andaimes. Com efeito, a 

situação de partida da igreja era preocupante: as cantarias apresentavam elevados níveis de sujidade, do pó acumulado 

durante anos, e eram visíveis inúmeras fracturas e lacunas na pedra, além de áreas cobertas de sais e fungos. Para uma 

avaliação sistemática da situação, o Projecto propunha, não só que se mantivesse um registo fotográfico exaustivo da igreja 

na situação de partida e ao longo das várias etapas de intervenção, mas também que se antecipassem cronologicamente os 

trabalhos de construção civil (geradores de mais sujidade) aos trabalhos de acabamento, de limpeza, conservação e restauro. 

O Projecto de Licenciamento especificava o processo de limpeza das cantarias, embora sumariamente, já que o seu 

desenvolvimento competia a uma equipa da especialidade. O processo passava por uma primeira lavagem com água e uma 

escovagem com escovas de nylon ou sisal, seguindo-se-lhes uma segunda lavagem com água nebulizada a pressão 

constante, regulada por manómetro, e uma segunda escovagem. Depois, eram removidos os elementos estranhos, 

encastrados na pedra, que não tivessem qualquer ligação à função original do espaço, nem coerência com ela. E por último, 

eram preenchidos os volumes em falta, como fissuras ou alveolizações, pela estucagem da pedra com argamassa apropriada, 

ajustada à cor e ao tom da superfície tratada. 

As últimas considerações do Projecto de Licenciamento reportavam-se a questões como acessibilidade, segurança, eficiência 

energética e acústica. Sobre a primeira, o Projecto propunha a instalação de condições de acesso para pessoas com 

mobilidade condicionada em todos os espaços do edifício de serviços e da igreja, ressalvada a torre sineira por dificuldades 

próprias. Sobre a segunda, da segurança, reforçava a preocupação em reduzir os riscos de deflagração de incêndios e em 

criar meios de evacuação rápida dos ocupantes da sede e dos visitantes do museu, em caso de catástrofe. Sobre a terceira, 

da eficiência energética, adiantava um conjunto de medidas tendentes a melhorar o conforto térmico e a optimizar a eficiência 

energética global do edifício. Finalmente, sobre a questão acústica no espaço da igreja, considerava: “A Igreja de S. Julião é 

uma Igreja–salão, pouco profunda, compacta e com uma significativa unidade espacial. Estamos em crer que possui boas 

condições acústicas, sendo no entanto de admitir correcções, quer ao nível dos materiais de revestimento, quer ao nível do 

desenho do perfil dos tectos, de forma a melhorar a sua performance”5. 

                                                                 
4 BYRNE, G., op. cit., p. 17 
5 Idem, ibid., p. 22 
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Do Projecto de Licenciamento constava um Quadro de Áreas, que identificava os principais espaços de intervenção. Tratando-

se de informação importante para o desenvolvimento do Projecto e para a compreensão do seu alcance e dimensões, 

reproduz-se, seguidamente, o seu conteúdo em formato adaptado ao layout desta dissertação. 

 

Tabela 02.1: Quadro de Áreas do Projecto de Licenciamento 

DESCRIÇÃO ÁREA (m2) 

Área do lote (quarteirão) 3.153,92 

Superfície de Implantação 3.064,37 

Área Bruta de Construção 12.468,68 

Volumetria de Construção (m3) 63.390,45 

Superfície de Pavimento 12.215,59 

Superfície de Pavimento afecta aos diferentes usos: 

Equipamento colectivo: Museu/Biblioteca 

Serviços Públicos: Escritórios 

 

3.120,35 

9.095,24 

Descriminação da Superfície de Pavimento afecta aos diferentes usos por piso: 

Equipamento Colectivo: Museu/Biblioteca 
Piso -1 

Piso 0 

Piso 1 

Piso 2 

Piso 3 

Piso 4 

Piso 5 

Sótão Igreja 
Serviços Públicos: Escritórios 

Piso -1 

Piso 0 

Piso 1 

Piso 2 

Piso 3 

Piso 4 

Piso 5 

Sótão Igreja 

 

 
95,47 

1.284,23 

443,33 

1.067,04 

230,28 

0,00 

0,00 

0,00 
 

268,44 

1.545,07 

1.637,63 

1.591,64 

1.622,41 

1.596,17 

769,86 

64,02 

Área de Logradouro 89,55 

Superfície Permeável Verde 0,00 

Índice de Utilização Líquido (IUL) 3,87 

Índice de Ocupação (IO) 0,97 

Número de pisos 

Acima do Solo 

Abaixo do Solo 

 

6 

1 

Número de Lugares de Estacionamento 5 
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Em Novembro de 2008, a Câmara Municipal de Lisboa comunicava ao Banco de Portugal a aprovação do Projecto de 

Licenciamento, abrindo caminho à elaboração do Projecto de Execução. Na sequência da aprovação, a equipa projectista 

remeteu à CML os Projectos de Licenciamento das Especialidades e iniciou o processo de selecção da empresa responsável 

pela execução da empreitada geral de reabilitação e restauro. Os Projectos das Especialidades foram aprovados em Julho 

de 2009 e, em Dezembro do mesmo ano, era adjudicada a empreitada geral. 

Entretanto, o Projecto de Execução ganhava forma. 

 

 

 

2.2. DECISÕES DE OBRA 

 

PROJECTO DE EXECUÇÃO 

O Projecto de Execução pouco acrescentou ao Projecto de Licenciamento. A comparação das plantas de um e outro [v. 

ANEXOS, pp. cxlv-clxi] evidencia que a disposição dos espaços não se alterou. Mas o Projecto de Execução – como sucede 

na generalidade dos projectos de arquitectura – procedeu à afinação de certos aspectos e à pormenorização de outros6; ou 

seja, à adaptação da ideia à obra. O grau de detalhe dos desenhos aumentou consideravelmente, em resultado, não só do 

“(…) processo de conhecimento e de clarificação sucessiva das funções programáticas, dos acessos e das soluções técnicas 

adequadas (…)”7, mas também da participação, nesta fase, dos projectistas e especialistas de outras áreas, como estruturas, 

instalações especiais e restauro. 

Importa, a propósito, identificar as entidades intervenientes, quer no Projecto de Execução, quer na Obra. O primeiro 

subdividia-se em várias áreas, competindo o desenvolvimento de cada uma às seguintes equipas8: 

Projecto de Arquitectura: Ateliers de Gonçalo Byrne e J. P. Falcão de Campos 

Projecto de Estruturas e Fundações: A2P – Estudos e Projectos 

Projecto de Águas e Esgotos: Grade Ribeiro – Estudos, Projectos e Consultoria, Lda 

Projecto de Instalações Eléctricas e de Segurança: Joule – Projectos, Estudos e Coordenação, Lda 

Projecto de Instalações Mecânicas: José Galvão Teles – Engenheiros, Lda 

Projecto de Restauro: CaCo3 – Conservação do Património Artístico, Lda 

A segunda – que se analisa no capítulo seguinte – integrou diferentes áreas de intervenção, mas a empreitada geral foi 

adjudicada à empresa HCI Construções9. Ao Concurso Público para esta adjudicação apresentaram-se nove empresas e a 

                                                                 
6 Afinação essa que, por exemplo, alterou ligeiramente a posição das escadas por trás do altar-mor e definiu a divisão dos espaços de 

tradução, régie e projecção de imagens do coro-alto. Estas e outras modificações podem ser verificadas nas plantas incluídas em ANEXO. 
7 BYRNE, G. & CAMPOS, J. P., Remodelação do Edifício Sede do Banco de Portugal, Lisboa, 2013, p. 0.01 
8 BANCO DE PORTUGAL, A Sede do Banco de Portugal, Reabilitação e Restauro, Lisboa, 2012, p. 7 
9 A empresa HCI Construções, constituída em 1979, intervém, sobretudo, em obras de reabilitação, assumindo-se como líder nessa área. 

Tem como trabalhos de referência a reabilitação do Grande Auditório da Gulbenkian e do Teatro S. Luís, e a construção da Sede da EDP 
e do Hospital da Luz. Cf.: http://www.hci.pt/obras-de-referencia.html [Agosto 2014] 
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selecção do Banco fez-se por ajuste directo, conforme o disposto no Código dos Contratos Públicos (CCP)10. Tratando-se do 

banco central do país, sujeito a regras de segurança e confidencialidade muito exigentes – por isso sendo “(…) considerados 

secretos os contratos e os procedimentos pré-contratuais de empreitadas relativas ao edifício Sede do Banco de Portugal 

(…)”11 – a selecção fez-se pelo critério imediato e transparente do preço mais baixo. 

Interveio ainda na Obra a equipa de investigação arqueológica da Arqueohoje, sob a orientação do Dr. Artur Rocha. 

 

2.2.1. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 

O reforço estrutural era um dos problemas principais da reabilitação da sede do 

Banco de Portugal. O programa do concurso definia como prioritária a melhoria 

das condições de resistência a sismos e de prevenção contra incêndios, em 

cumprimento do Eurocódigo 8, por considerar que as sucessivas intervenções no 

quarteirão haviam comprometido o seu comportamento estrutural, e, 

consequentemente, a lógica da construção pombalina – lógica essa que, na 

maioria dos edifícios da Baixa, continua eficaz. Pretendia-se, mais 

concretamente, que o quarteirão fosse capaz de resistir a um abalo de magnitude 

igual ou superior ao do dia 1 de Novembro de 1755 – pelos danos conhecidos, um abalo no topo da escala –, sem prejuízo 

das “(…) capacidades funcionais compatíveis com as necessidades contemporâneas, mantendo o essencial do corpo e do 

espírito do objecto intervencionado (…)”12. 

O gabinete A2P13 embarcava assim naquela que se pode considerar uma das maiores obras de reabilitação do país. A sua 

abordagem iniciou-se por uma avaliação circunstanciada do estado do quarteirão e pela elaboração de um diagnóstico 

completo. Este diagnóstico, assente num conjunto de sondagens e na construção do modelo comportamental das estruturas, 

identificou14: 

(i) Uma grande diversidade de situações na organização estrutural dos lotes constituintes da sede, exigindo análise 

casuística e diferentes de soluções; 

(ii) Os pontos de maior risco de desmoronamento em caso de sismo de intensidade média (grau 7 na escala de 

Richter), a saber: o lote que incluía a Sala do Conselho; a torre sineira; e a fachada da igreja; 

(iii) Uma instabilidade preocupante do sótão e do piso imediatamente inferior em dois dos lotes, devida à ausência de 

pilares de suporte. Os pisos encontravam-se suspensos da estrutura do telhado e apenas seguros por tirantes. 

                                                                 
10 O Código dos Contratos Públicos regula, por um lado, as condições de celebração dos contratos públicos e, por outro, o respectivo 

conteúdo, designadamente quanto a direitos e deveres das partes, a incumprimento e modificação dos termos, etc. Cf.: http://www.ba-
se.gov.pt/base2/html/codigo/ccp.shtml [Agosto 2014] 
11 BANCO DE PORTUGAL, op. cit., p. 7 
12 APPLETON, J., “Património urbano: boas práticas de conservação e reabilitação de edifícios”, in Património Urbano e Reabilitação, nº 1, 

2013, p. 31 
13 O gabinete A2P iniciou a sua actividade em 1990, tendo como sócios principais os Engenheiros Civis Júlio e João Appleton. Desde 2008 

que integra também os Engenheiros Vasco Appleton, António Costa, Nuno Travassos e Pedro Ribeiro. As intervenções da empresa 
centram-se, quer na realização de estudos e projectos para novas estruturas, quer na reabilitação de estruturas já existentes. Cf.: 
http://www.a2p.pt/apresentacao [Setembro 2014] 
14 BANCO DE PORTUGAL, op. cit., p. 8 

Figura 02.22: Modelo estrutural representativo 

das áreas de maior risco (a amarelo) 
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Feito o diagnóstico, a A2P definiu uma estratégia de intervenção para a resolução dos problemas encontrados. Na sua base 

estão os já mencionados “edifícios-sacrifício”. Este conceito inovador, nascido no Projecto de Licenciamento e agora 

detalhado, traduzia-se na afectação de dois lotes à função de âncora ou de pólo de sustentação da totalidade do quarteirão. 

Escolheram-se para o “sacrifício” os dois edifícios que ocupavam a posição mais central e simétrica no conjunto, um na ala 

norte e outro na ala sul, propondo-se a demolição dos seus interiores até às caves, com manutenção das fachadas. A 

reconstrução dos edifícios incluía dois núcleos de betão armado, assentes em micro-estacas, cuja rigidez estrutural (servida 

por uma série de lajes e pilares de betão, reforçados por estrutura metálica) traria estabilidade ao complexo dos lotes 

adjacentes que constituem o quarteirão. Neles se concentrariam também os pólos técnicos de maior porte (as grandes 

infraestruturas de climatização, alimentação eléctrica, incêndio e segurança), bem como os principais elevadores do Banco e 

umas escadas, tratadas como caminhos de evacuação para as saídas de emergência. 

No restante quarteirão, a A2P procurava cingir-se a meras operações de manutenção, de renovação pontual de infraestruturas 

e de reforço cirúrgico de alguns elementos. Sendo, no entanto, necessário adaptar o Banco aos “tempos modernos”, propunha 

que todas as divisões do edifício de serviços fossem dotadas de piso radiante e isolamento acústico. Já a Sala da Assembleia 

deveria, a pedido do Dono de Obra, manter-se absolutamente fiel ao desenho original, prevendo-se apenas a reabilitação de 

alguns dos seus elementos-chave, como pavimentos e sancas. Os primeiros seriam levantados por força do piso radiante, 

incorporando ainda um sistema electrónico de apoio a eventuais conferências e reuniões; as segundas seriam adaptadas a 

um tecto falso, permitindo a passagem das redes eléctricas e das tubagens de climatização15 (redes essas que obedeceriam 

às orientações dos respectivos projectos de especialidade, desenvolvidos no capítulo seguinte). 

O mais extenso trabalho de reabilitação estrutural centrava-se nas paredes 

exteriores do quarteirão (figuras 02.23 e 02.24). No quadro da 

uniformização prosseguida, renovava-se e reforçava-se a alvenaria de 

pedra, que se assentava sobre micro-estacas. O seu reforço era 

assegurado pela utilização de lâminas de betão armado e também, no caso 

da igreja, de tirantes metálicos. 

                                                                 
15 RÊGO, J., RIBEIRO, S. & NETO, T., Sede do Banco de Portugal – Acompanhamento de Obra, Lisboa: Trabalho desenvolvido no âmbito 

da UC de Tecnologia da Construção, do 1º Ciclo do Mestrado Integrado em Arquitectura do IST, [Policópia], 2012, p. 6 

                    Tirantes de reforço da fachada                   Reforço interior com lâminas de betão armado                             

Figura 02.24: Alçado da Rua de S. Julião, com as intervenções de reforço estrutural 

Figura 02.23: Alçado do Largo de S. Julião, com as 

intervenções de reforço estrutural 
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No tocante à torre sineira – um dos pontos com maior risco de queda –, propunha-se a sustentação das suas paredes 

exteriores pela colocação de vigas transversais com perfis metálicos e pelo estabelecimento de elementos de ligação com os 

edifícios adjacentes. Outro factor de apoio estrutural da torre seria a caixa do elevador do museu, estrategicamente colocada 

no mesmo alinhamento vertical. 

Também o interior da igreja requeria alguma intervenção, pois, entre outros aspectos, “(…) os danos provocados pela 

construção de casas-forte nas capelas laterais e no altar-mor eram muito significativos”16. As acções de reabilitação estrutural 

previstas eram variadas, destacando-se: (1) a reconstrução das fundações da igreja em betão armado e o respectivo reforço 

com micro-estacas. Esta base estabelecia uma conexão com os “edifícios-sacrifício” e criava um “lençol” estrutural 

subterrâneo, forte e coerente, para todo o quarteirão; (2) a aplicação do tratamento preconizado para as paredes exteriores 

a algumas paredes interiores, nomeadamente, a renovação e o reforço da alvenaria de pedra; (3) a substituição das lajes dos 

pisos superiores das alas laterais por vigamentos de madeira (no sentido, não só de aliviar as estruturas, mas também de, 

conforme previsto no Projecto de Licenciamento, recorrer, sempre que possível, à materialidade original do edifício); e (4) a 

introdução de estruturas metálicas em aço em alguns espaços. É o caso do entre-piso, por baixo do coro-alto, em que a 

estrutura de aço, revestida de madeira, complementava, no seu papel de apoio à sustentação da fachada do Largo de S. 

Julião, a instalação de controlo de segurança do Banco, colocada no nártex da igreja ou vestíbulo do museu e constituída por 

painéis de vidro, portas giratórias e perfis metálicos. 

A cobertura da igreja era também restaurada (figura 02.25), tanto ao nível das asnas de madeira – que seriam reconstruídas 

em madeira de riga velha e reforçadas com uma estrutura metálica –, como ao nível da abóbada de berço original – que seria 

recriada com painéis de gesso cartonado (pladur), sucessivamente seccionados e dobrados até atingirem a curvatura e a 

forma certas. 

Em síntese, o Projecto de Execução aplicava às estruturas da Sede do Banco de Portugal dois sistemas de reforço: o primeiro, 

à base de betão armado, era utilizado nas fundações, nos pisos inferiores e nos “edifícios-sacrifício”; e o segundo, à base de 

metal, era predominantemente utilizado nos pisos superiores, para que a leveza do aço reduzisse a carga suportada pelos 

inferiores. 

Atento aos requisitos de prevenção e segurança, o Projecto de Execução acabou por se revelar mais extenso e interventivo 

do que se esperava. E não apenas porque, segundo palavras de João Appleton, “(…) a reabilitação [é] um exercício complexo 

                                                                 
16 BYRNE, G. & CAMPOS, J. P., op. cit., p. 0.01 

Figura 02.25: Estrutura da cobertura da igreja, durante a fase de obra 
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de equilíbrios entre o que pode e o que deve fazer-se, a partir de uma atitude muito aberta de reflexão, que deve ser baseada 

no bom senso, tanto quanto nos conhecimentos técnicos e científicos”17, mas também – ou sobretudo – porque, no caso 

concreto, a redução da vulnerabilidade sísmica exigia “procedimentos «duros» e intrusivos”18. O exemplo mais evidente desta 

premissa é a solução dos “edifícios-sacrifício”, de forte impacto, mas extrema eficácia, designadamente porque, dando, por si 

só, um contributo decisivo para a integridade e a coesão do todo, permitiu limitar a restante intervenção a mínimos aceitáveis. 

 

2.2.2. INSTALAÇÕES ESPECIAIS 

Outro grande desafio do Projecto de Execução era a organização das infraestruturas técnicas, ao nível das águas e dos 

esgotos, bem como das instalações eléctricas, mecânicas e de segurança. O projecto relativo a águas e esgotos ficou a cargo 

da equipa da empresa Grade Ribeiro; o projecto relativo a instalações eléctricas e de segurança, a cargo da equipa da 

empresa Joule; e o projecto relativo a instalações mecânicas, a cargo da equipa de engenheiros de José Galvão Teles19. 

O objectivo definido para o conjunto destas especialidades era o de renovar os vários equipamentos e redes, racionalizar a 

sua disposição e optimizar os trajectos das infraestruturas, de forma a reduzir o espaço ocupado por uns e outras, com 

vantagem para a funcionalidade do edifício/sede. Com efeito, o Banco, logo no programa do concurso, apontava o dedo à 

desorganização das infraestruturas pré-existentes, que “(…) foram realizadas ao longo dos tempos, à medida das 

necessidades do curto prazo e sem um plano de intervenção estruturado e coerente”20. Sendo este um problema de resolução 

prioritária, a intervenção nas instalações técnicas tinha de ser integral, como se de um edifício novo se tratasse.  

Os princípios subjacentes aos vários projectos das especialidades, enunciados nas respectivas memórias descritivas, foram21: 

(i) A divisão do edifício-quarteirão em cinco corpos, a saber: Corpo 1, correspondente ao espaço da Igreja de S. 

Julião; Corpo 2, correspondente aos antigos prédios de rendimento com fachada para a Rua de S. Julião; Corpo 3, 

correspondente aos edifícios originais do Banco, com fachada para a Rua do Ouro; Corpo 4, correspondente aos 

edifícios com fachada para a Rua do Comércio; e Corpo 5/Áreas 5, correspondente ao saguão e espaços exteriores. 

Esta lógica de compartimentação virtual do quarteirão, transversalmente aplicável a todos os projectos das 

especialidades e estruturas, teve, entre outros aspectos, concretização na separação daqueles vários corpos por 

paredes corta-fogo; 

(ii) A organização das instalações especiais de cada corpo “o mais independente possível”, através da colocação de 

um centro distribuidor em cada um; 

(iii) A colocação dos equipamentos centrais, vitais para o funcionamento do edifício, em compartimentos acima do 

solo, a salvo de possíveis inundações, protegidos contra vandalismos do exterior e incêndios, e, de preferência, em 

áreas do complexo onde a estrutura fosse reforçada; logo, mais resistente a sismos; 

                                                                 
17 APPLETON, J., op. cit., p. 33 
18 Idem, ibid., p. 33 
19 A Joule foi criada em 1982 pelo Engenheiro Caetano Gonçalves e dedica-se a projectos de instalações especiais, estando particularmente 

vocacionada para as áreas das instalações eléctricas e de segurança contra incêndios. Têm como trabalhos de referência intervenções na 
Sede da Ordem dos Engenheiros, Museu Nacional Machado de Castro e Centro Cultural de Belém. Cf.: http://www.joule.pt/home.aspx 
[Setembro 2014]. Sobre as restantes duas empresas, não existe informação disponível em rede. 
20 GONÇALVES, J. & GONÇALVES, L., Instalações Eléctricas. Projecto de Execução – Memória Descritiva, Lisboa: JOULE, 2008, p. 1 
21 Idem, ibid., pp. 2-3 
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(iv) A minimização do impacto visual das mesmas instalações especiais, sobretudo no exterior do quarteirão; 

(v) A substituição integral ou remodelação dos equipamentos antigos e degradados por outros mais modernos e 

adequados aos requisitos do programa; 

(vi) A limpeza do saguão e a transferência das instalações nele existentes para a galeria/túnel técnico situada 

imediatamente abaixo, a qual, por sua vez, faria a ligação com os ductos verticais de cada corpo, assegurando uma 

interligação fácil e flexível com todos os equipamentos do Banco. 

O projecto de águas e esgotos, desenvolvido pela empresa Grade Ribeiro, pode caracterizar-se como um projecto misto, 

que se propunha aproveitar algumas infraestruturas antigas, como os tubos pluviais, mas actualizar a maioria dos 

equipamentos e redes. Exemplo dessa actualização é a redução para quase metade do número de ligações pré-existentes 

entre o edifício e o colector público de águas residuais. Os poços de recolha das mesmas, localizados no interior do edifício, 

foram concentradas numa área em cave, por baixo do saguão. 

Uma das grandes preocupações do Banco centrava-se no risco 

de inundações, que, no passado, provocara graves danos no 

edifício. Para resolver este problema, os projectistas da Grade 

Ribeiro introduziram um sistema de anti-retorno nas tubagens das 

águas residuais, uma “válvula de maré”, que, em situação de 

inundação da via pública, garantiria a expulsão dos esgotos para 

o exterior, mas impediria a entrada das águas pluviais. 

Cumpre referir, ainda, o sistema de extinção de incêndios HI-

FOG22, projectado pela mesma equipa e novo em Portugal em 

obras desta envergadura. Trata-se de uma tecnologia diferente 

da dos tradicionais sprinklers, baseando-se na extinção do fogo 

por vapor de água ou água nebulizada, o que reduz 

significativamente a quantidade de água necessária. O vapor é 

                                                                 
22 Cf.: http://www.marioff.com/water-mist/fire-suppression-with-hi-fogr-how-does-it-work [Setembro 2014] 

Corpo 1 

Corpo 2 

Corpo 3 

Corpo 4 

Corpo 5 

Figura 02.26: Divisão do edifício-quarteirão nos cinco corpos, segundo o definido no projecto das instalações especiais 

Figura 02.27: Sprinkler do sistema HI-FOG 
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emitido a altas pressões, reduzindo os níveis de oxigénio no espaço. E, ao contactar com a chama, arrefece rapidamente o 

calor da mesma. O sistema oferece as vantagens de proteger mais eficazmente os equipamentos e estruturas existentes no 

interior do espaço e de impedir a propagação do fumo. Em reconhecimento destas vantagens, optou-se por instalá-lo em todo 

o quarteirão. 

 

O projecto das instalações eléctricas e de segurança, a cargo da empresa Joule, previa, ao contrário do anterior, a 

substituição e/ou ampliação de todos os equipamentos, de forma a dotá-los de melhores condições de segurança e fiabilidade. 

Relativamente à componente eléctrica, o principal problema era definir a localização das respectivas instalações, a saber: o 

Posto de Transformação (PT), o Posto de Seccionamento (PS) e o Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT). Tratava-se, 

sobretudo, de afastar estas instalações do piso térreo, devido ao risco de inundações. Infelizmente, no caso do PT e do PS, 

não foi possível cumprir esse objectivo, limitando-se a obra a colocá-los sobre um pavimento sobreelevado, para redução das 

hipóteses de alagamento. Já o QGBT foi deslocado para o último piso (correspondente ao sótão da igreja), para um 

compartimento próprio e exclusivo. No que respeita aos restantes quadros eléctricos do edifício, de utilização “particular”, a 

proposta era de criação de um espaço técnico/armário por corpo e por piso, onde seria colocado um quadro eléctrico 

projectado de raiz (os quadros pré-existentes sendo totalmente desactivados e desmontados), capaz de gerir e/ou cortar a 

electricidade do respectivo piso. A distribuição da energia pelo quarteirão seria feita, partindo do QGBT, de forma 

relativamente semelhante à do sistema anterior: o painel de energia normal alimentaria os equipamentos não prioritários 

(chillers, elevadores não prioritários, aparelhos de ar condicionado, etc.); o painel de emergência prioritário alimentaria, por 

canalizações resistentes ao fogo, os equipamentos de segurança (desenfumagem, pressurização da água de extinção de 

incêndios, etc.); e o painel de emergência não prioritário alimentaria as instalações dos pólos técnicos, a iluminação dos pisos, 

as tomadas e os aparelhos de ar condicionado do piso da administração. 

Importa, finalmente, referir o sistema de gestão para controlo remoto das instalações eléctricas, proposto pelos projectistas 

da Joule sob a designação de Gestão Técnica Centralizada (GTC). Trata-se de um sistema comandado por computador 

central, a colocar numa área técnica do piso 1, que fazia a gestão da iluminação dos espaços comuns e a climatização dos 

gabinetes, e supervisionava o estado de funcionamento ou de avaria dos equipamentos centrais. Este sistema permitia obter 

“(…) uma visão global sobre o «estado de funcionamento do edifício» [bem como executar] um conjunto de comandos 

automáticos horários de forma a optimizar o «funcionamento» das instalações do edifício (…) e assim economizar energia”23. 

Relativamente à componente da segurança, sobre que, por motivos próprios, não foi obtida informação de detalhe, faz-se 

apenas menção aos vários tipos de redes projectadas, relacionados com o perímetro de segurança definido para o edifício. 

São eles: as redes de CCTV (closed-circuit television), o controlo de acessos, a detecção de incêndios e intrusão, os 

intercomunicadores, o public address e o controlo das rondas de segurança. 

 

O projecto das instalações mecânicas (AVAC), da autoria dos engenheiros Galvão Teles, tinha por grande desafio assegurar 

a admissão de ar novo num edifício que, no passado, só utilizava, para o efeito, a abertura das janelas. O novo programa do 

Banco exigia a introdução de soluções mais modernas e eficazes. 

                                                                 
23 GONÇALVES, J. & GONÇALVES, L., op. cit., p. 21 
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Do lado do edifício de serviços, o projecto propunha uma solução de aparente simplicidade: tratava-se da introdução de uma 

grelha na extremidade inferior do telhado de telha (junto da caleira de recolha das águas pluviais), para a entrada de ar novo. 

A grelha percorria o perímetro total desse lado oriental do quarteirão (o único com telhado de duas águas, visto que a igreja 

não apresenta a mesma configuração), e o ar renovado seria depois distribuído por cada corpo e por cada piso pelas devidas 

tubagens. Parte do vão subjacente ao telhado era também aproveitado para a instalação de algum equipamento de AVAC de 

maior porte, como se pode observar nas figuras 02.28 e 02.29. 

Do lado da igreja, porque os espaços tinham características e usos distintos, previa-se a aplicação de um sistema de 

desenfumagem inovador, semelhante ao projectado para o espaço do saguão. O sistema funcionava em dois momentos: o 

primeiro fazendo a introdução do ar e o segundo, a sua extracção, de modo a garantir uma constante circulação de ar limpo. 

A introdução do ar era feita ao nível do chão, através de umas quase invisíveis aberturas na extremidade dos pavimentos; e 

a extracção era feita ao nível dos janelões da abóbada da igreja. 

No saguão, a introdução do ar era feita ao mesmo nível do chão, mas a extracção era feita na extremidade nascente da 

claraboia, junto ao topo do elevador panorâmico. A Galvão Teles repartiu o trabalho de dimensionamento dos equipamentos 

de introdução e extracção do ar com os engenheiros da Joule. 

Para a climatização dos espaços, a produção de água quente 

ou fria teria origem em dois grupos térmicos integrais (GTI), ou 

chillers, colocados na cobertura, num volume projectado 

especificamente para o efeito. As preocupações que os 

arquitectos e os engenheiros tiveram na concepção deste 

volume são explicadas no capítulo da Obra. A água produzida 

pelos chillers era depois distribuída pelos quatro corpos 

funcionais do edifício. Para o edifício de serviços, estava 

prevista a instalação de uma série de ventilo convectores – no 

mínimo um por espaço –, controlados remotamente pelo atrás 

referido sistema GTC. Para a igreja, estava prevista a 

Figura 02.29: Corte transversal pelos “edifícios-sacrifício”, onde 

estão representados os vãos do telhado da imagem da esquerda 

Figura 02.28: Vão do telhado do edifício de serviços, por baixo do qual se colocaram 

alguns equipamentos de AVAC 

Figura 02.30: Cobertura do edifício do Banco de Portugal, onde se 

podem obsevar os chillers de produção de água quente ou fria 
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aplicação de piso radiante em todas as áreas do museu, por se considerar a solução de menor impacto, mesmo se menos 

eficaz. 

 

Para concluir, importa destacar que nenhuma das componentes das instalações especiais funcionaria como um projecto 

isolado, estando todas intimamente interligadas. Nenhuma poderia operar sem as restantes, razão por que se entende que 

este capítulo aborda um projecto global, e não três projectos distintos. Na memória descritiva do projecto da Joule, que 

antecede a sua aprovação para a Obra, os autores apelam à consulta dos outros projectos, “de forma a que as interligações 

sejam devidamente coordenadas”24, considerando o trabalho final um esforço conjunto das três equipas intervenientes. 

 

2.2.3. RESTAURO 

A estratégia da equipa de restauro relacionava-se directamente com as intenções da Arquitectura. Recorda-se que o Projecto 

de Licenciamento adiantava já algumas medidas sobre a limpeza da pedra e outros trabalhos de restauro. Como se refere na 

respectiva memória descritiva25: 

“Num contexto de debate e reflexão cuidadosos, procurou-se valorizar todo o conjunto tirando o máximo partido da 

pedra lioz como matéria natural, com as suas diferentes tonalidades e texturas, assumindo as suas cicatrizes como 

testemunhos do tempo. Acima de tudo, procurou-se alcançar uma harmonia e um equilíbrio global, utilizando todas 

as técnicas disponíveis: conservação, reparação, restauro, reconstrução e renovação.” 

Neste quadro, considerando o nível de degradação do interior da igreja, a equipa da CaCo3, sob a coordenação da Dra. 

Teresa Silveira, defrontou-se com uma série de desafios, que abarcavam, desde a reparação dos danos detectados nas 

cantarias das paredes, muito extensos, até à reconstituição dos púlpitos e dos balaústres em madeira (figuras 02.31 e 02.32). 

                                                                 
24 GONÇALVES, J. & GONÇALVES, L., op. cit., p. 1 
25 BYRNE, G. & CAMPOS, J. P., op. cit., p. 0.01 

Figura 02.31: Restauro do púlpito Figura 02.32: Balaústres em madeira 
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A equipa definiu o faseamento das acções a desenvolver em cada um dos espaços principais da igreja – a saber, o nártex, a 

nave central, o altar-mor e as capelas laterais – e identificou seis materiais distintos sobre que realizar os trabalhos de 

renovação. Os tipos de intervenção preconizados eram, em síntese, a limpeza da pedra, a seco, húmida, química e mecânica, 

e a remoção, com decapante orgânico, da tinta da numeração nela inscrita aquando do projecto de 1970; a reconstituição das 

pinturas murais e de alguns elementos arquitectónicos, como púlpitos e balaústres; e o resgate dos vestígios do altar-mor, 

após demolição das antigas casas-forte. 

Apresenta-se no quadro das páginas seguintes uma informação mais detalhada sobre os tratamentos aplicáveis aos materiais. 

Este quadro contempla apenas as áreas de principal incidência do projecto de restauro, ou seja, os espaços da igreja, que se 

encontravam em pior estado de conservação. No entanto, os tratamentos alargaram-se um pouco por todo o quarteirão. 

O trabalho paciente e cuidadoso da equipa deu resultados notáveis, como se pode ver na figura 02.33. 

Figura 02.33: O antes e o depois de uma das paredes laterais da igreja 
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Tabela 02.2: Trabalhos de restauro 
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TRATAMENTO 

Pintura sobre estuque     

(i) Remoção mecânica da tinta com espátulas e bisturis laváveis 

e ar quente; 

(ii) Limpeza química da camada pintada original com um gel 

constituído por carbonato de amónia; 

(iii) Preenchimento das lacunas com argamassa à base de cal e 

agregados; 

(iv) Regularização das superfícies a pintar através de cal em 

pasta com estuque; 

(v) Pintura das lacunas com aguarelas, nos tectos, e têmpera 

acrílica, nas paredes; 

(vi) Pintura das restantes áreas com reboco colorido, segundo a 

técnica de “tonachino”26. 

Pintura mural a fresco em 

reboco texturado 
    

Aplicado na pintura testeira da nave central: 

(i) Limpeza das impurezas com água e detergente neutro; 

(ii) Consolidação da superfície a pintar com introdução de 

argamassas fluídas; 

(iii) Integração de reboco à base de cal hidráulica natural; 

(iv) Pintura das lacunas com aguarelas, feitas a seco. 

Cantaria em lioz branco e 

rosa 
    

(i) Limpeza mecânica das argamassas cimentícias com 

pequenos martelos pneumáticos e vibro-incisores; 

(ii) Extracção mecânica de elementos metálicos não funcionais 

e de elementos associados às infraestruturas; 

(iii) Limpeza com água e detergente neutro, e com um gel 

constituído por carbonato de amónia; 

(no caso do altar-mor e das capelas laterais) 

(iv) Limpeza mecânica com micro-abrasão pontual; 

(v) Consolidação das superfícies com introdução de argamassas 

de reboco; 

(vi) Pregagem de zonas em risco de queda com varões de aço 

inox roscado e resina epóxi; 

(vii) Colmatação das áreas de maior pigmentação com reboco 

colorido, segundo a técnica de “tonachino”; 

(viii) Colocação, em certas zonas estruturais, de nova cantaria 

de lioz. 

                                                                 
26 A técnica “tonachino” é um tipo de acabamento de superfícies internas e externas, que ganha pela sua elevada permeabilidade ao vapor. 

O reboco pode assumir diversas cores e é feito à base de cal aérea, pó de mármore, areias de rio e pigmentos inorgânicos muito ventilados. 
Cf.: http://www.casacolor.bg/Impex/tonachino-decor-finish.html [Setembro 2014] 
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Cantaria em lioz branco e 

rosa e Trigaches 
    

Aplicado nos paramentos da nave central: 

(i) Limpeza mecânica das argamassas cimentícias com 

pequenos martelos pneumáticos e vibro-incisores; 

(ii) Extracção mecânica de elementos metálicos não funcionais 

e de elementos associados às infraestruturas; 

(iii) Limpeza com água e detergente neutro e com um gel 

constituído por carbonato de amónia; 

(iv) Remoção das inscrições com decapante orgânico e micro-

abrasão pontual; 

(v) Preenchimento das juntas com argamassas de cal hidráulica 

e inertes siliciosos, e consolidação das superfícies com 

introdução de argamassas de reboco; 

(vi) Pregagem de zonas em risco de queda com varões de aço 

inox roscado e resina epóxi. 

Madeira de Casquinha e 

Pinho com pintura 

monocromática branca 

    

Aplicado nos balaústres da nave central: 

(i) Desinfestação das peças para prevenir ataques xilófagos e 

limpeza das superfícies com solventes orgânicos; 

(ii) Extracção mecânica dos elementos metálicos encastrados 

nas peças e substituição por outros em latão; 

(iii) Decapagem completa das tintas; 

(iv) Preenchimento de certas zonas estruturais vazias com pasta 

de celulose e resina epóxi para madeira; 

(v) Pregagem de zonas muito fracturadas, segundo o sistema 

“dryfix”27; 

(vi) Aplicação de uma primeira camada de primário, seguida de 

pintura com esmalte acrílico mate. 

Madeira de Casquinha e 

Pinho com policromia de 

decoração com motivos 

marmoreados 

    

Aplicado nos púlpitos da nave central: 

(i) Desinfestação das peças para prevenir ataques xilófagos e 

limpeza das superfícies com solventes orgânicos; 

(ii) Pré-fixação das policromias com resinas acrílicas; 

(iii) Extracção mecânica dos elementos metálicos encastrados 

nas peças e substituição por outros em latão; 

(v) Preenchimento de certas zonas estruturais vazias com pasta 

de celulose e resina epóxi para madeira, e preenchimento das 

restantes fissuras com pasta de estuque para regularizar as 

superfícies; 

(vii) Pintura das lacunas da policromia original com têmperas 

acrílicas, e aplicação de verniz acrílico para proteger o produto 

final. 

                                                                 
27 O “dryfix” é um sistema de pregagens por percussão, que consiste na introdução de varões de 8 mm de diâmetro e 35 cm de comprimento 

na direcção perpendicular da parede. É fornecido pela empresa HELIFIX e tem por objectivo suster qualquer tipo de desprendimento dos 
elementos fracturados. Cf.: SANTOS, A., Edifício da Central Tejo em Lisboa – Caracterização dos materiais e suas anomalias, Lisboa: 
Dissertação de Engenharia Civil do IST [Policópia], 2013, p. 55 
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3.1. TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS 

 

Uma vez aprovado o Projecto de Execução, iniciou-se a Obra propriamente dita. Em Fevereiro de 2010, os serviços do Banco 

transferiram-se para o Edifício Portugal, na Avenida Almirante Reis, e um mês depois as obras começaram, com um prazo 

de conclusão de 570 dias1. 

É neste ponto da história da reabilitação da sede do Banco de Portugal que intervém a disciplina da Arqueologia, tão influente 

no resultado final. A equipa da Arqueohoje2, liderada pelo arqueólogo Artur Rocha, foi chamada a desenvolver extensas 

escavações na área da igreja e nalgumas áreas específicas do edifício de serviços, e os resultados foram impressionantes, 

permitindo reconstituir uma parte considerável do passado do quarteirão. Passado esse que remontava ao período romano e 

mouro, aqui relembrado por via dos achados arqueológicos. 

 

3.1.1. ÉPOCA ROMANA E MOURA 

Como se referiu no início desta dissertação, o terreno hoje ocupado pela Baixa Pombalina era um território de aluvião, o 

esteiro do Tejo. Este esteiro foi, durante séculos, um obstáculo à construção, e só o assoreamento do rio a tornou possível; 

a zona submersa foi sendo lentamente substituída por um extenso areal e nessa plataforma se fizeram as primeiras 

edificações. 

Na área do Banco de Portugal – em particular, no subsolo dos “edifícios-sacrifício” – as escavações puseram a descoberto 

os níveis de sedimentos depositados pelo Tejo, com cerca de um metro de espessura cada, de onde foi retirado algum “espólio 

com bastante interesse histórico”3 da época romana e moura.  

Relativamente à época romana, o material arqueológico recolhido consistia num conjunto de cerca de 2022 fragmentos 

inventariáveis4, predominando as conhecidas ânforas, cujas origens foi possível identificar pelas marcas de oleiro e outras 

inscrições gráficas. Muitas delas eram “(…) importações de várias regiões do Império, desde a Bética ao Norte de África e ao 

Mediterrâneo Oriental”5. Para além das ânforas, foi encontrada, ainda, alguma cerâmica de construção, como mosaicos e 

placas de mármore. A presença de todos estes vestígios permitiu entrever o papel que Lisboa teria desempenhado nas rotas 

comerciais da época, e adivinhar a intensidade comercial que se teria vivido na zona ribeirinha da cidade. No entanto, os 

arqueólogos não puseram de parte a hipótese de que alguns desses fragmentos cerâmicos correspondessem “(…) ao arrasto 

de peças provenientes de naufrágios”6. 

                                                                 
1 RÊGO, J., RIBEIRO, S. & NETO, T., Sede do Banco de Portugal – Acompanhamento de Obra, Lisboa: Trabalho desenvolvido no âmbito 

da UC de Tecnologia da Construção, do 1º Ciclo do Mestrado Integrado em Arquitectura do IST, [Policópia], 2012, p. 10 
2 A Arqueohoje foi fundada em 1995 e tem por objectivo conceber e executar projectos de “valorização e dinamização do património 

histórico, ambiental e cultural”. As suas áreas de especialidade vão desde as escavações e acompanhamentos arqueológicos à 
conservação e restauro de monumentos e projectos museológicos. Cf.: http://www.arqueohoje.com/index1.htm [Setembro 2014] 
3 BANCO DE PORTUGAL, A Sede do Banco de Portugal, Reabilitação e Restauro, Lisboa, 2012, p. 19 
4 ROCHA, A. et al., “Edifício Sede do Banco de Portugal em Lisboa. Um primeiro balanço dos Trabalhos Arqueológicos”, in Arqueologia em 

Portugal, 150 anos, Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, 2013, p. 1012 
5 ROCHA, A., “A sede do Banco de Portugal: um caso de arqueologia urbana em Lisboa”, in Património Urbano e Reabilitação, nº 1, 2013, 

p. 136 
6 Idem, ibid., p. 136 
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Relativamente à época moura, os vestígios tinham características diferentes: eram, maioritariamente, de utilidade doméstica 

e de fabrico ou produção oleira local, destacando-se os elementos de cerâmica, tanto pintada de branco, como vidrada.  

Por fim, importa referir que uma parte dos vestígios destes dois períodos remotos poderia para ali ter sido trazida pelas águas 

do rio e ali retida pelo depósito sucessivo de sedimentos, podendo, por isso, ter origem geográfica noutra região, 

designadamente a Norte de Lisboa, onde há registo da existência de povoações. 

 

3.1.2. ÉPOCA MEDIEVAL E MODERNA 

O principal achado arqueológico dos tempos medievais foi, 

naturalmente, a Muralha de D. Dinis (figuras 03.1 e 03.2). A história da 

Muralha era já relativamente conhecida, sabendo-se que datava de 

finais do século XIII. No entanto, foram as escavações do Banco de 

Portugal que, pela primeira vez, a puseram a descoberto em dois 

segmentos: “(…) um com cerca de 40 metros identificado sob o saguão 

e nos “edifícios-sacrifício”, e outro com cerca de 2 metros sob o 

deambulatório da Igreja de São Julião”7. Esta descoberta, pelas 

dimensões do achado e pelo seu valor patrimonial, condicionou 

significativamente o processo da Obra. O IGESPAR opôs-se à 

demolição da Muralha, classificou-a como Monumento Nacional e 

ordenou a suspensão de todos os trabalhos, até que se encontrasse 

uma solução projectual capaz de integrar e valorizar o novo elemento. 

O projecto sofreu, por isso, alguns ajustamentos, que se indicam no 

capítulo seguinte. Mas, “[as] relativas celeridade e simplicidade 

processuais com que o problema foi resolvido constituem um modelo 

de boas práticas e resultaram num importante contributo patrimonial 

para a cidade de Lisboa”8. 

Para além da Muralha, foi possível identificar vestígios do velho bairro 

da Judiaria Nova, bairro esse que, como se mencionou no 

desenvolvimento histórico da presente dissertação, ocupava, na Baixa 

Idade Média, a área do quarteirão em estudo. Os vestígios encontrados, 

identificados como algumas paredes meias e pavimentos de casas, 

definem o traçado de duas ruas que delimitavam o citado bairro 

medieval. 

É sabido que, nos séculos seguintes, e na sequência da expulsão dos 

judeus, o terreno foi ocupado pelo complexo de grandes e aleatórias 

dimensões conhecido por Paço da Ribeira, bem como pela Igreja 

                                                                 
7 ROCHA, A. et al., op. cit., p. 1013 
8 ROCHA, A., op. cit., p. 137 

Figura 03.1: Muralha de D. Dinis, sob os “edifícios-sacrifício” 

Figura 03.2: Muralha de D. Dinis à esquerda, sob o saguão 
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Patriarcal, situada no local de implantação do actual museu. Ambas as estruturas deixaram vestígios da sua presença: da 

primeira, o Paço Real, descobriram-se paredes e pavimentos do lado sul da Muralha de D. Dinis, na altura absorvida pelo 

Paço e servindo-lhe de limite setentrional; da segunda, a Igreja Patriarcal, descobriram-se, a cerca de 1,6 metros de 

profundidade9, paredes e pavimentos, em muitos casos de tijoleira, que permitiram reconstituir uma parte considerável da 

respectiva planta. 

3.1.3. ÉPOCA POMBALINA 

Sobre o período pombalino, ou, mais especificamente, sobre a construção pós-terramoto foram desenvolvidas duas 

investigações distintas: a investigação da “Cota Negativa”, relativa às fundações, e a investigação “Parietal”, relativa ao 

levantamento do edificado. 

O principal achado subterrâneo foi a estacaria pombalina (figura 03.3), que constitui “(…) o embasamento «flexível» dos 

alicerces dos edifícios, estabilizando-os sobre realidades sedimentares muito instáveis, como o são as areias e os siltos da 

zona ribeirinha lisboeta”10. A equipa arqueológica identificou, na extensa malha encontrada, dois tipos de estacas: os barrotes 

toscos, sobrepostos perpendicularmente em grelha, e as estacas poligonais, aguçadas na ponta e cravadas em fileiras, 

provavelmente com martelo. Em ambos os casos, a madeira da estacaria continuava em bom estado, ressalvada aquela cujo 

topo fora sujeito a variações do nível freático. Apesar da heterogeneidade das soluções técnicas, a estacaria é um exemplo 

da massificação e pré-fabricação características da construção pombalina. 

Ainda na “Cota Negativa”, descobriram-se, nas imediações dos “edifícios-sacrifício”, cinco poços com formatos e 

profundidades semelhantes. 

A investigação Parietal centrou-se nas estruturas da igreja, tendo feito o levantamento completo dos seus paramentos. Este 

levantamento, executado através da picagem de todas as paredes da igreja, permitiu documentar as várias fases construtivas 

                                                                 
9 ROCHA, A. et al., op. cit., p. 1014 
10 Idem, ibid., p. 1014 

Figura 03.3: Exemplares da estacaria pombalina, à esquerda tosca, à direita aguçada 
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da mesma, a saber11: (1) a fundacional, terminada em 1810; (2) a reconstrutiva, subsequente ao incêndio que, em 1816, 

destruiu grande parte do edifício; e (3) a das remodelações, que se estendeu ao longo do séc. XX, e foi particularmente 

intensa depois dos anos 30, altura em que a igreja foi dessacralizada e adquirida pelo Banco. É nesta fase que se regista o 

maior número de alterações à fisionomia do edifício, identificadas, não só ao nível dos espaços de circulação (criação de 

novos pisos, e abertura e fecho de passagens), mas também da degradação geral dos materiais de construção e do altar-

mor. A detecção das paredes testeiras deste último, ocultadas pelas paredes de alvenaria e betão das caixas-forte do Banco, 

levou a uma segunda intervenção do IGESPAR, que, invocando a condição de “existências arqueológicas notáveis”12, exigiu 

a sua preservação. 

A investigação Parietal permitiu ainda visualizar as técnicas construtivas da igreja, resultantes de uma combinação de 

métodos e materiais que se traduziam13: (1) na aplicação de alvenarias mistas nas paredes e alvenaria de tijolo nos vãos 

(vãos esses, cujos arcos alternavam entre diferentes morfologias); (2) no frequente aproveitamento de elementos pré-

existentes, como alguma cantaria proveniente da Igreja Patriarcal; (3) na utilização de pouca madeira nas estruturas verticais, 

afastando-se do habitual esquema da gaiola pombalina; e (4) na apresentação de diversidade decorativa nas cantarias das 

áreas públicas, observando-se uma clara diferença entre o estilo neoclássico da nave central e o estilo barroco do altar-mor. 

                                                                 
11 ROCHA, A. et al., op. cit., p. 1014 
12 BANCO DE PORTUGAL, op. cit., p. 3 
13 ROCHA, A., op. cit., p. 138 

Figura 03.4: Vistas do altar-mor da igreja, durante os trabalhos de arqueologia e demolição 
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3.1.4. NECRÓPOLE 

O subsolo da Igreja de S. Julião pôs a descoberto uma extensa necrópole, com muitos enterramentos datados da primeira 

metade do século XIX. Sabe-se que a igreja manteve o culto até 1934, e que foram raros os momentos de suspensão de 

funções. Sabe-se, também, que celebrou casamentos, baptizados e funerais no período imediatamente seguinte ao incêndio 

de 1816. Julga-se que a prática da sepultura na igreja terá sido interrompida aquando do decreto de Costa Cabral de 1844, 

que proibiu inumações nos locais de culto14. 

Foram encontrados cerca de 310 esqueletos in situ e 30 ossários, cuja disposição espacial não obedecia a nenhuma lógica 

aparente, nem associada a género, nem a condição social. Correspondiam, pelo contrário, a grupos demográficos 

heterogéneos e complexos, de padrões variados. A maioria dos enterramentos era em fossa simples, sem estruturação (211 

casos), poucos apresentando caixão ou lápide (apenas 99 casos)15. Os despojos estavam envolvidos em mortalha fúnebre, 

e os caixões eram feitos em madeira, com fechos e pegas de ferro. Os ossários revelaram algumas singularidades: num caso, 

o número de indivíduos era superior ao expectável, o que poderia significar ocorrência de enterramentos massivos, devido, 

por exemplo, a epidemia16; noutros casos, os ossos estavam dispersos, por vezes desconexos, em resultado, possivelmente, 

de remobilizações do terreno. 

A Arqueologia teve uma importância particular no desenvolvimento do projecto de remodelação da sede do Banco de Portugal, 

interferindo directamente no desenrolar dos acontecimentos. Mas assim tenderá a suceder na maioria dos casos de 

reabilitação que ocorram em território da Baixa. Trata-se de uma das zonas mais antigas da cidade e uma das que mais 

transformações sofreu ao longo dos séculos. O seu subsolo é, certamente, depositário de muitos testemunhos de um passado 

mais ou menos remoto, que, por estes dias, assumem um valor cultural e patrimonial não desprezível. Um valor que tardou a 

ser reconhecido: segundo o Dr. Artur Rocha, o papel da Arqueologia evoluiu muito nos últimos 30 anos, passando de um 

período de “abandono dos centros históricos” e de “desertificação progressiva da Baixa Pombalina” – no qual a Arqueologia 

                                                                 
14 ROCHA, A., op. cit., p. 138 
15 Idem, ibid., p. 140 
16 Sabe-se do caso de dois ossários, um com 63 indivíduos e outro com 43, que claramente indiciam situações anormais. Informação 

disponível em BANCO DE PORTUGAL, op. cit., p. 19 

Figura 03.5: Escavações na necrópole da Igreja de S. Julião 



 Reabilitação da Baixa Pombalina 

93 

era percepcionada como “um obstáculo à produtividade dos projectos” – para um tempo, não só de “maior consciencialização 

do valor do património como pilar do desenvolvimento”, como também de “aposta na reabilitação urbana”17. 

Neste contexto, a descoberta da Muralha de D. Dinis e a reabilitação da Igreja de S. Julião trouxeram valor à cidade de Lisboa, 

dando a conhecer dois marcos importantes da sua História. Como refere Ana Tostões, “Repondo a memória, refundando a 

identidade, (…) o restauro revela a estrutura da passagem do tempo, a renovação assume a contemporaneidade da 

intervenção, [e a obra demonstra] a valência cultural da reciclagem do património”18. Além disso, proporcionaram um bom 

exemplo do que é a complementaridade das várias especialidades intervenientes num Projecto: o diálogo entre as equipas 

foi essencial, sobretudo no que se referiu ao estabelecimento da ponte entre o passado histórico representado pelas 

disciplinas da Arqueologia e do Restauro, e a realidade presente da Arquitectura, da Engenharia e da Construção. A forma 

como este diálogo influenciou o Projecto e a Obra são descritos no capítulo seguinte. 

 

 

 

3.2. PROCESSOS CONSTRUTIVOS 

 

Já atrás se referiu que a descoberta da Muralha de D. Dinis foi um obstáculo ao cumprimento do calendário. O IGESPAR 

exigiu a inclusão do achado arqueológico no projecto de arquitectura, e a obra foi suspensa até se encontrar uma solução. 

Em consequência, foi decidido transformar a velha galeria técnica, situada sob o saguão e agora sobreposta à Muralha, em 

Núcleo de Interpretação da Muralha de D. Dinis, integrado no percurso museológico, sendo-lhe ainda associada a cave ou 

cripta da igreja, acessível ao público pelas escadas da parte traseira do altar-mor. O Núcleo de Interpretação inclui 

actualmente, além da Muralha, objectos, sons e imagens característicos dos areais do Tejo nos períodos romano, medieval 

e moderno. Muitos desses objectos faziam parte do espólio arqueológico, e foram limpos e restaurados para a exposição. As 

paredes testeiras do altar-mor, dando testemunho dos tempos primitivos da igreja, são outra importante valência do museu. 

Para além da inclusão da Muralha no projecto arquitectónico, registaram-se, nesta fase dos trabalhos, outros ajustamentos 

na disposição dos espaços, que é curioso referir, embora pouco tenham significado para o projecto final. Um desses 

ajustamentos incidiu sobre a Biblioteca Numismática, que passou do piso térreo para o piso 3, para ocupar um espaço 

simétrico ao da cafetaria. Estas e outras modificações são visíveis nas plantas em ANEXO [v. pp. clxv-ccxi]. 

As novas opções projectuais foram desenvolvidas em escassos meses, e obtiveram a aprovação do IGESPAR em Dezembro 

de 2010. Os trabalhos civis arrancaram imediatamente, mas o edifício-quarteirão só voltaria a ser ocupado pelos funcionários 

do Banco em Setembro e Outubro de 2012. Para ilustrar o que foram estes dois anos de trabalhos de construção, descrevem-

se, de seguida, alguns dos processos construtivos da Obra. 

                                                                 
17 ROCHA, A., op. cit., p. 140 
18 TOSTÕES, A., “Un presente perfetto: cittá, memoria e reinvenzione. Il Banco de Portugal di Lisbona”, in CASABELLA, nº 839-840, 2014, 

pp. 47-53 
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3.2.1. IGREJA DE S. JULIÃO 

O espaço da igreja foi, sobretudo, sujeito a processos de 

restauro, de limpeza e de reconstrução de alguns elementos, 

conforme previsto nos projectos das especialidades. No tecto, 

reconstituiu-se a abóbada de berço, com isolamento acústico 

adequado às novas funções da nave central. Este processo foi 

relativamente complexo e conjugou materiais como madeira e 

pladur. A madeira, de riga velha, formou a asna do telhado de 

duas águas e foi reforçada com uma estrutura metálica; o 

pladur (painéis de gesso cartonado) foi aplicado por cima da 

madeira, e seccionado e dobrado sucessivamente, até 

alcançar a curvatura pretendida. Por fim, abriram-se as 

abobadilhas das janelas laterais e revestiram-se os painéis 

com gesso decorativo, pintado de branco. Para a drenagem 

das águas pluviais, foram instaladas, no telhado, caleiras 

condutoras das águas até às caixas de esgoto, para ulterior 

extracção do edifício. 

 

Quanto às naves laterais e coro-alto, que albergam os espaços expositivos do museu, a cafetaria e a Biblioteca Numismática, 

destacam-se os seguintes processos construtivos: 

(i) A abertura da janela de canto do piso 2, cujo vidro resultou de um processo de escolha particularmente criterioso, 

por ter de ser capaz de resistir à aplicação de esforços exaustivos, até atingir uma curvatura “de 90º” sem estilhaçar; 

(ii) A instalação de pavimento radiante (figura 03.7), associada ao reforço estrutural das lajes, tanto nos pisos 

revestidos com pedra de lioz, como nos revestidos com madeira. A madeira aqui utilizada foi de riga velha nas áreas 

nobres, e de pinho Oregon e castanho nas restantes áreas19. Em ambos os casos, a instalação do pavimento radiante 

seguiu processos muito específicos. No caso da pedra, aplicou-se uma primeira camada de betonilha de 

regularização, seguida da rede de tubos para a circulação do líquido de climatização (frio ou quente). Esta rede foi 

coberta por uma segunda camada de betonilha, para garantir o nivelamento da superfície, sendo, por último, 

colocadas as lajetas de lioz com cimento-cola. Já no caso da madeira, o processo foi mais complexo: colocou-se, 

primeiro, uma placa de contraplacado marítimo e uma camada de floormate, para o isolamento térmico; depois, 

introduziu-se a rede de climatização, idêntica à dos pavimentos de pedra, e, nos espaços entre os tubos, esferovite e 

sarrafos, para nivelar a superfície; por último, aplicou-se uma chapa de inox, para a distribuição uniforme do calor, e 

cobriu-se com as tábuas de madeira – de riga velha, pinho Oregon ou castanho, consoante o espaço; 

(iii) A colocação de tecto falso (figura 03.8) na maioria das áreas expositivas, composto por um sistema de vigas 

mistas de madeira de riga velha e inox. O sistema era suportado pelo aparafusamento de varões de espera ao betão 

                                                                 
19 RÊGO, J., RIBEIRO, S. & NETO, T., Sede do Banco de Portugal – Acompanhamento de Obra, Lisboa: Trabalho desenvolvido no âmbito 

da UC de Tecnologia da Construção, do 1º Ciclo do Mestrado Integrado em Arquitectura do IST, [Policópia], 2012, p. 13 

Figura 03.6: A asna do telhado da igreja 
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das paredes. O processo construtivo consistiu, em primeiro lugar, na aplicação das vigas de inox e, em segundo, das 

vigas de madeira, seguras por uma cola especial às primeiras. Esta solução mista foi escolhida com o objectivo de 

reduzir o peso da estrutura, dada a densidade da madeira. Por fim, o tecto foi isolado com lã de rocha, incorporando 

o sistema de extinção de fogo HI-FOG; 

(iv) O revestimento em madeira de todas as superfícies das salas de 

tradução, régie e projecção de imagens situadas por baixo do coro-

alto, pelas propriedades de isolamento térmico, acústico e eléctrico 

desse material; 

(v) A construção da claraboia da cafetaria, com uma estrutura 

semelhante à que foi colocada por cima do saguão. Esta estrutura 

era constituída por dois níveis de painéis de vidro: um mais elevado 

e emoldurado por caixilharia de alumínio; outro, sem caixilharia, 

suspenso por fixadores a uma malha quadrangular de perfis 

metálicos, colocada entre os dois níveis. No caso do saguão, dado 

que a clarabóia estava associada a um novo piso de escritórios em 

open space, a estrutura de painéis de vidro foi soldada a pilares 

cruciformes, dispostos ao longo do corredor; 

(vi) A colocação das escadas de acesso aos pisos superiores das 

naves laterais, construídas com degraus de madeira e guardas de 

inox. 

Figura 03.7: Construção dos pavimentos radiantes Figura 03.8: Tecto falso em vigas de riga velha e inox 
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3.2.2. EDIFÍCIO DE SERVIÇOS 

Nos espaços do edifício de serviços do Banco, o carácter das intervenções construtivas foi bastante diferente do dos trabalhos 

efectuados na igreja. A obra ocupou-se, essencialmente, com a modernização dos espaços. Uma das raras excepções foi o 

saguão, objecto de restauro, ao qual se retiraram as infraestruturas técnicas que o atulhavam, se repuseram as fachadas 

pombalinas originais e se construíram os “passadiços” de interligação dos dois lados do quarteirão (figura 03.10). Foi também 

instalado, na sua extremidade nascente, um elevador panorâmico. 

A obra que maior envergadura e impacto teve deste lado do quarteirão foi a demolição e reconstrução dos “edifícios-sacrifício” 

(figura 03.11). Destruídos pelo interior e totalmente reconstruídos em betão armado, foram a chave do sucesso da obra, na 

perspectiva da solidez estrutural. Além disso, permitiram concentrar nesses dois interiores a maioria das áreas técnicas e dos 

acessos verticais, incluindo saídas de emergência, e colocar na cobertura uma estrutura em chapa de zinco – material que 

os arquitectos consideraram ser capaz de reduzir o impacto visual exterior da mesma estrutura –, destinada aos equipamentos 

de renovação de ar do edifício (figura 03.12).  

No conjunto dos acessos verticais dos “edifícios-sacrifício”, destaca-se o processo construtivo das escadas (figura 03.13), de 

aspecto semelhante às escadas do museu, mas material distinto: as primeiras são de pedra e as segundas, do museu, são 

de madeira. Mas também as primeiras têm guardas em inox e se encontram separadas da parede cerca de 5 cm, por razões 

de iluminação (indirecta), sendo suportadas por um perfil metálico, “agarrado” à armadura de betão da parede por varões de 

espera. 

 

Do restante edifício de serviços, importa referir: 

(i) A construção do novo piso de escritórios e salas de reuniões, que, apesar de acrescentar um andar ao edifício, não 

alterou a cércea total do quarteirão, visto não ultrapassar a altura máxima do antigo telhado de duas águas. Para 

realçar e valorizar a componente construtiva deste novo piso, facultou-se a observação da cobertura de duas águas 

do interior do espaço (figura 03.14). Deu-se, também, particular atenção, na construção do mesmo, à climatização 

dos espaços, dada à proximidade da claraboia do saguão; 

Figura 03.9: As claraboias do saguão e da cafetaria 
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Figura 03.11: Trabalhos nos “edifícios-sacrifício”, após 

demolição do interior 

Figura 03.12: Corte do volume técnico da cobertura 

Figura 03.10: O antes e o depois do saguão 
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(ii) A instalação, nos escritórios, de isolamento acústico no tecto e pavimento radiante no chão. O primeiro, aplicado 

em tectos falsos, integrou uma camada pré-fabricada de blocos de lã de rocha comprimida, barrada com um material 

poroso que permitia a aplicação do acabamento. Tanto este como o próprio tecto falso foram construídos de maneira 

diferente dos do museu. O tecto falso foi colocado a uma distância de cerca de um metro do tecto original para permitir 

a passagem das infraestruturas de ar condicionado, extinção de incêndios e redes eléctricas, e o acabamento 

subsequentemente aplicado consistiu em sancas pré-fabricadas em gesso decorativo, numa alusão à aparência 

antiga dos espaços. O segundo, o pavimento radiante, obedeceu a um processo construtivo idêntico ao dos espaços 

da igreja/museu; 

(iii) A introdução de uma rede eléctrica sob o pavimento da Sala da Assembleia, para apoio a eventos. A preservação 

do desenho original deste pavimento obrigou ao sucessivo seccionamento e elevação do soalho, e ao restauro ou 

substituição das tábuas, quando demasiado danificadas. Por fim, o pavimento foi sujeito a um tratamento de 

afagamento, para reduzir asperezas e irregularidades; 

(iv) O restauro e o reaproveitamento dos antigos armários para a instalação dos sistemas de ar condicionado. 

Figura 03.13: As escadas de serviço Figura 03.14: Os novos escritórios do último piso 

Figura 03.15: Montagem dos painéis de Fernanda Fragateiro 
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Finaliza-se com uma menção honrosa ao último, mas particularmente marcante e representativo, aspecto da Obra: o conjunto 

de cortinas e panos em seda pura, dourada e prateada, da concepção da artista plástica Fernanda Fragateiro20, em que foram 

pintados, manualmente, alguns excertos do Livro do Desassossego de Bernardo Soares, um heterónimo de Fernando Pessoa 

(figuras 03.15, 03.17 e 03.18). A integração destas obras-de-arte no Projecto de Arquitectura não se deveu, simplesmente, a 

intuitos gráficos e imagéticos, mas visou também delimitar e corrigir, acusticamente, os espaços da igreja e do museu. A longa 

cortina, que oculta – ou não (há a possibilidade de a deixar aberta) – o “rasgo” do saguão, “(…) assinala justamente essa 

passagem entre o público e o privado, o sacro e o profano, trazida numa transparência antes velada”21. Além disso, a utilização 

da seda e dos escritos de Pessoa “(…) traz ao espaço arquitectónico algo precioso (…) [pois introduz] uma materialidade que 

irradia luz, calor e leveza, em contraste com a opacidade, o peso e o frio da pedra”22.  

                                                                 
20 Fernanda Fragateiro é uma artista plástica portuguesa, cuja primeira exposição data de 1981, e que se vem dedicando sobretudo a 

intervenções em espaços públicos. Já participou em diversas exposições colectivas e individuais, incluindo no Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves, no Porto, e outra no Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, em Madrid. Cf.: http://www.lis-
boapatrimoniocultural.pt/artepublica/azulejaria/autores/Paginas/Fernanda-Fragateiro.aspx [Setembro 2014]. Para visualização de alguma 
da sua obra veja-se: http://www.fernandafragateiro.com/ [Setembro 2014] 
21 TOSTÕES, A., “Un presente perfetto: cittá, memoria e reinvenzione. Il Banco de Portugal di Lisbona”, in CASABELLA, nº 839-840, 2014, 

pp. 47-53 
22 BYRNE, G. & CAMPOS, J. P., Remodelação do Edifício Sede do Banco de Portugal, Lisboa, 2013, p. 0.01 

Figura 03.17: O produto final – naves laterais 

Figura 03.16: O produto final – porta do cofre-forte 
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Figura 03.18: O produto final – altar-mor 
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BALANÇO DAS OPÇÕES DE PROJECTO E OBRA 

 

Como inicialmente se referiu, esta dissertação propunha-se analisar o projecto de reabilitação da sede do Banco de Portugal, 

da autoria dos arquitectos Gonçalo Byrne e J. P. Falcão de Campos, no contexto da revitalização da Baixa Pombalina. Tal 

análise pressupunha a compreensão do valor histórico, cultural e patrimonial desse conjunto urbano tão emblemático do 

centro histórico de Lisboa, tanto ao nível do todo, como ao nível dos seus quarteirões. Cumpre, no final do trabalho, fazer o 

balanço dos estudos desenvolvidos e tentar responder às perguntas colocadas. 

 

Em 2006, a vereadora Maria José Nogueira Pinto (1952-2011) apresentou à CML o projecto de revitalização da Baixa 

Pombalina mencionado no capítulo da contextualização histórica deste trabalho. As razões subjacentes a tal iniciativa eram: 

uma, a memória do sítio, cuja notoriedade se deve, não apenas à magnitude do terramoto de 1755 – que chegou a inspirar 

versos assustados a Voltaire1 – mas também, ou sobretudo, ao plano de urbanização que gerou, um plano inovador na 

ortogonalidade das ruas, na uniformização das fachadas e nas técnicas construtivas, justamente considerado o primeiro 

exemplo de “urbanismo iluminista” do mundo; outra, “As enormes potencialidades deste coração de Lisboa, a sua importância 

para a cidade e para o país, [que] reforçam a nossa obrigação de propor um caminho que inverta um processo evidente de 

declínio”2. 

O documento de 2006 sugeria vários caminhos de intervenção no plano económico, financeiro, social, cultural e outros, 

realçando-se, aqui, os princípios para a reabilitação arquitectónica do edificado. Princípios esses que incluíam: a introdução 

de técnicas construtivas, materiais e instalações especiais, que melhorem o conforto dos utilizadores e a poupança energética 

dos edifícios e evitem a intrusão de aparelhagem nas fachadas; a demolição dos pisos acrescentados ao plano original da 

Baixa, que ultrapassem a altura dos edifícios contíguos; a adaptação dos espaços interiores às exigências actuais de 

possíveis novas actividades ou serviços; o emparcelamento dos edifícios, que “não contrarie a essência do projecto 

pombalino”3, mantendo as paredes corta-fogo entre prédios e a lógica de desenho dos alçados originais; e a salvaguarda da 

imagem do conjunto dos telhados e coberturas da Baixa, nomeadamente, subtraindo as aparelhagens técnicas e os grandes 

equipamentos de AVAC neles instalados. Este conjunto de regras defende, no essencial, as orientações do Plano da Baixa 

de 1758, no sentido em que advoga a preservação rigorosa do “espaço público pombalino”, traduzido nos arruamentos e no 

aspecto exterior dos edifícios, mas permite grande liberdade na organização dos interiores. 

O projecto de reabilitação da sede do Banco de Portugal foi fiel a este propósito. Na verdade, todas as propostas apresentadas 

a concurso apostaram na integração da sede na homogeneidade urbana da Baixa, diferindo, porém, na abordagem aos 

interiores, que trataram com maior ou menor “liberdade”. Constata-se ainda que o projecto vencedor, dos arquitectos Byrne e 

Falcão de Campos, cumpriu o conjunto de regras acima enunciado: introduziu novas técnicas construtivas, adaptou os 

espaços às exigências actuais de funcionalidade, conforto e poupança energética, manteve a uniformidade das fachadas, 

segundo o desenho pombalino, e procurou reduzir o impacto visual dos equipamentos na cobertura. 

                                                                 
1 Poema de Voltaire, publicado em 1756 com o título: Poème sur le désastre de Lisbonne. Informação disponível em: 

http://athena.unige.ch/athena/voltaire/voltaire_desastre_lisbonne.html [Outubro 2014] 
2 PINTO, M. J. (coord.), Proposta de revitalização da Baixa-Chiado, Lisboa, 2006, pp. 7-19 
3 Idem, ibid., p. 69 
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A presente dissertação pretendia também – recorda-se – identificar o modo mais “correcto” de reabilitar. A questão é 

pertinente, na medida em que, no contexto actual, há um número crescente de projectos de reabilitação em Lisboa e no 

mundo. Por outro lado, no caso particular do projecto de reabilitação da sede do Banco de Portugal, as quatro propostas 

apresentadas a concurso eram claramente distintas nos “princípios” subscritos e nas soluções apresentadas. Trata-se, 

portanto, de saber se haveria umas a priori melhores do que outras. A resposta defendida pelo Arq. Falcão de Campos na 

sua entrevista reproduzida nos ANEXOS [v. pp. iii-v], é que não existe uma maneira pré-definida de reabilitar; e que a escolha 

de uma solução de reabilitação em detrimento das restantes é uma decisão a tomar caso a caso, considerando a natureza e 

características do objecto a reabilitar e os objectivos da entidade que reabilita4: 

“A avaliação tem de ser feita nesses termos, atendendo às circunstâncias do edifício, do programa, do dono da obra 

e da época de construção. E a estratégia deve ser montada sobre todo este conjunto de pressupostos. (…) A 

conclusão é, portanto, que não há um método ou uma solução melhor do que as outras. Aliás, os próprios conceitos 

teóricos da reabilitação e as cartas internacionais que os apresentam estão em permanente revisão, o que nos faz 

perceber que não pode haver fundamentalismos. Há, sim, memórias, cujo valor, aliado à relação com as comunidades, 

é incomensurável.” 

No caso do Banco de Portugal, as soluções apresentadas para o interior da antiga Igreja de S. Julião dividiam-se entre o 

princípio da manutenção do vazio e o princípio da sobreposição. Venceu o primeiro. Mas perante a natureza e as 

características do objecto a reabilitar – uma igreja de concepção pombalina, “camuflada”, ao jeito do Plano da Baixa, no maior 

quarteirão deste grande conjunto edificado – e os objectivos do Banco – preservar o testemunho histórico de um espaço 

caracterizável pela dignidade, pela solenidade e pela amplidão, ajustando-o a funcionalidades museológicas (também estas, 

por natureza, evocativas do passado) – o vazio impôs-se como a solução mais adequada. Solução, naturalmente, defendida 

pelo Arq. Falcão de Campos, dada a sua posição contrária à acumulação de fragmentos ou layers em projectos de 

reabilitação5: 

“É que estes edifícios não chegaram até hoje e até nós de uma forma espontânea, têm por detrás de si muitos séculos. 

Resultam de uma sucessão de tempos sobrepostos, que encerram muitas memórias e muitas histórias. Esta beleza 

intrínseca deve ser preservada, contra a tentação dos arquitectos de lhe adicionar mais um fragmento ou mais uma 

layer, que, na maioria dos casos, só reforça a dispersão e impede a leitura do todo.” 

O projecto de reabilitação da sede do Banco de Portugal destacou-se ainda pela capacidade de conciliar a preservação dos 

testemunhos históricos com soluções subtilmente promotoras da coesão e modernização do quarteirão. Conciliou quando 

“rasgou” a parede do altar-mor sobre o saguão, de modo a permitir a visualização deste pelo visitante do museu. O saguão 

assumiu, assim, o carácter de eixo definidor do quarteirão como um todo, e acrescentou à profundidade “infinita” da nave 

central da igreja-museu. A magnífica cortina de Fernanda Fragateiro garante, quando fechada, a separação entre a realidade 

reservada dos serviços e a realidade pública do museu, mas nunca deixa de ser apenas e só uma cortina.  

Conciliou, também, quando realinhou os andares da igreja e do Banco, permitindo uma leitura homogénea da imagem exterior 

do quarteirão, à semelhança dos desenhos setecentistas de Reinaldo Manuel dos Santos, alterados na construção. Pode, 

aliás, especular-se sobre se esta comparação não terá um fundo de verdade, e se o projecto de reabilitação não terá 

                                                                 
4 Ver ANEXO A: Entrevista ao Arq. J. P. Falcão de Campos, pp. iv e v 
5 Idem, p. v 
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procurado restaurar a igreja “com’era e dov’era”6. O que só confirmaria o quanto o projecto se apoiou no estudo da História, 

e no respeito pelo património português e pela “fábrica” pombalina. Seria, de resto, totalmente desnecessário e inoportuno, 

num local cuja força é o conjunto e não a unidade, introduzir um “novo discurso”. 

Como refere Ana Tostões, “(…) o projecto do Banco de Portugal concilia as mais exigentes demandas da normativa e da 

tectónica construtiva, com a cultura arquitectónica e o papel de uma arquitectura culta. Se por um lado interpreta a vocação 

do lugar enquanto património construído, por outro responde com rigor às exigências de infraestruturas técnicas, de 

acessibilidade, de desempenho energético e de segurança (…) Byrne e Falcão de Campos reconstroem o Quarteirão 

Pombalino usando o que Rossi designa por máquina da memória, acreditando que «os lugares são mais fortes que as 

pessoas, o ambiente mais forte que o acontecimento»”7.  

Num momento como o presente, em que o projecto de revitalização de M. J. Nogueira Pinto paira sobre as ruas da velha 

Baixa Pombalina, assumindo foros de urgência – “Quanto ao estado de conservação do edificado, cerca de 65% dos edifícios 

necessitam de obras de reabilitação, correspondendo, aproximadamente, a 1.400.000 m2”8 –, o projecto de reabilitação da 

sede do Banco de Portugal constitui, na dupla vertente de resultado e de referência, uma mais-valia para a valorização do 

centro histórico de Lisboa. 

 

Esta dissertação propunha-se estudar e analisar, de forma útil, o processo de um projecto de reabilitação arquitectónica. 

Espera-se ter cumprido esse objectivo, e estimulado alguma curiosidade sobre um edifício-quarteirão emblemático da cidade 

de Lisboa. Não se trata, naturalmente, de um trabalho inédito, uma vez que se debruça sobre matérias já desenvolvidas 

noutros trabalhos. Procura apenas complementar esses desenvolvimentos com o estudo aprofundado do projecto actual sob 

o prisma da arquitectura contemporânea. 

Aguarda-se a abertura oficial do Museu do Dinheiro, que atrairá, com certeza, para o quarteirão do Banco de Portugal a 

merecida atenção... Embora já se saiba que a melhor peça museológica é o próprio edifício.

                                                                 
6 Estas são as palavras de Luca Beltrami (1854-1933), um historiador e arquitecto italiano, conhecido pelas suas teorias sobre restauro 

histórico, um conceito que se baseia no estudo de documentos de arquivo, textos literários, representações gráficas, etc., e em que o 
arquitecto se transforma numa espécie de “historiador arquivista”. Baseia-se também na análise de achados arqueológicos. Cf.: SILVA, A., 
A(s) Ciências(s) do Património: Notas para a fundamentação e enquadramento da conservação e restauro, Porto: Revista da Faculdade de 
Letras, 2002, p. 5 
7 TOSTÕES, A., “Un presente perfetto: cittá, memoria e reinvenzione. Il Banco de Portugal di Lisbona”, in CASABELLA, nº 839-840, 2014, 

pp. 47-53 
8 PINTO, M. J., op.cit., p. 68 
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Lisboa, 4 de Maio de 2015 

 

Isabel Barreto: Qual considera ter sido o maior desafio deste projecto? 

Arq. Falcão de Campos: Preferiria considerar essa questão, não pela perspectiva do desafio, mas pela do que me deu 

mais prazer fazer. A resposta está na abordagem ao projecto como um todo, ou seja, no desenvolvimento de um sentido 

de unidade e coesão sobre uma realidade inicialmente fragmentada. Está ainda na ideia do prolongamento da cidade pelo 

interior do edifício, ideia que decorre dos princípios enunciados pelo documento sobre a revitalização da Baixa-Chiado, 

datado de 20061. Um documento de grande qualidade, produzido na sequência de uma série de reuniões e debates entre 

diversas personalidades multidisciplinares, e de que resultou uma visão estratégica para o centro da cidade. Também à 

luz desta visão o projecto foi, em minha opinião, feliz. 

É provável que, de início, não tivéssemos consciência do alcance dessa ideia de forma nítida. Hoje, acredito que as 

virtudes do projecto advêm, acima de tudo, da sua grande disponibilidade, porosidade e abertura à cidade. Com efeito, 

consegue conciliar a privacidade e a segurança máximas inerentes à sede de um banco central com a devolução à cidade 

de um antigo espaço de culto, hoje convertido em espaço polivalente, apto a receber vários tipos de manifestações, desde 

conferências a concertos, exposições temporárias, etc. Esta devolução é feita de uma forma simples, depurada e 

integrativa, proporcionando a percepção do todo, o que é muito gratificante. 

 

IB: Decorridos já alguns anos sobre o fecho da obra, pedia-lhe um balanço geral do projecto. Ou seja, o que é que 

considera que correu melhor, o que é que podia ter corrido melhor, e o que é que, se fosse hoje, faria diferente? 

FC: De uma maneira geral, acho que faria tudo como fiz. Um aspecto que talvez alterasse era o material do vão de canto: 

mudava o vidro duplo para vidro simples, o que teria permitido obter proporções mais precisas e maior justeza de gesto. O 

resultado não foi perfeito, e julgo que poderíamos ter conseguido melhor. 

Teria também agido diferentemente em alguns aspectos de detalhe, relacionados com infraestruturas, como, por exemplo, 

os aparelhos de extinção de incêndios. A verdade, porém, é que, ao longo da obra, os projectos das instalações especiais 

foram sofrendo várias alterações, forçadas pela opção de controlo do impacto visual dos equipamentos. Não creio que 

tenhamos conseguido atingir o nível que desejávamos. A complexidade do processo e as condições da empreitada – um 

orçamento apertado, que impedia derrapagens – levaram-nos, de certo modo, ao limite das nossas forças.  

Reconheço, no entanto, que este projecto nos proporcionou uma grande aprendizagem, tanto mais que estou convicto de 

que tão cedo não usufruiremos das mesmas condições de trabalho. A deterioração em que o país se encontra, sem uma 

estratégia, sem uma ideia clara sobre como se devem fazer as coisas e sem meios de investimento, é extremamente 

preocupante. Quero, ainda assim, acreditar que os ensinamentos da geração anterior, do Arquitecto Siza e outros, 

reconhecidos pela sua identidade conceptual, pelo seu rigor, e por com poucos meios fazerem muito, não estão 

esquecidos e vão recolocar a arquitectura em cima da mesa. O actual quadro político e económico, a fuga dos arquitectos 

1 PINTO, M. J. (coord.), Proposta de revitalização da Baixa-Chiado, Lisboa, 2006 
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e dos engenheiros e a falência das empresas de construção fez que, no momento presente, poucos por cá tenham a 

noção da complexidade duma obra. É que, para gerir a renovação de edifícios da envergadura da sede do Banco de 

Portugal, e para manter equipamentos sofisticados, é preciso boa arquitectura e boa engenharia, meios financeiros 

avultados, e grandes capacidade e esforço de coordenação. 

 

IB: Houve no projecto recurso a alguma solução inovadora ou original que mereça, por isso, referência? Por exemplo, os 

“edifícios-sacrifício”? 

FC: Não diria soluções inovadoras, na medida em que já todas foram antes testadas ou utilizadas. Mas diria que, na sede 

do Banco de Portugal, as soluções foram, de certa forma, reinventadas. A solução dos “edifícios-sacrifício” revelou-se, nas 

circunstâncias, como sendo a solução natural.  

O único aspecto do projecto que considero inovador é a vontade, que antes referi, de encarar o quarteirão do Banco como 

um todo, não obstante a diversidade pré-existente. Claro que esta perspectiva não deveria considerar-se inovadora, pois 

constitui, na minha opinião, um dos cânones da boa arquitectura e da boa reabilitação. Um projecto não é um somatório 

de fragmentos, mas um todo, mesmo se contempla zonas que se recuperam, zonas que se restauram e zonas que se 

inovam. Numa leitura global, o edifício deve ser percepcionado como uno, apesar dos fragmentos de várias épocas que 

integra. Como já disse, o facto de termos alcançado esse objectivo no projecto do Banco de Portugal foi um dos seus 

aspectos que mais satisfação me deu. 

Note-se que o projecto também não é único na defesa desta perspectiva. Há mais exemplos, designadamente na zona do 

Banco, de perfeita integração. O projecto do Arquitecto Siza Vieira de recuperação do Chiado é magistral nesse mesmo 

entendimento da obra como um todo. É decerto a grande lição que o Arquitecto nos deixa com a sua intervenção na 

Baixa, apesar de os edifícios do Chiado lhe terem chegado às mãos em condições muito piores do que nos chegaram a 

nós os do Banco: não tinham praticamente interiores, as fachadas e as cantarias estavam, muitas delas, queimadas, etc. 

 

IB: Tendo em conta as suas duas obras de reabilitação mais conhecidas na Baixa – a da sede do Banco de Portugal e a 

do Elevador do Castelo – acha que há uma abordagem “correcta” para a reabilitação desta zona da cidade? 

FC: Só a abordagem casuística: cada caso é um caso. A avaliação tem de ser feita nesses termos, atendendo às 

circunstâncias do edifício, do programa, do dono da obra e da época de construção. E a estratégia deve ser montada 

sobre todo este conjunto de pressupostos. Depois é óbvio que não é possível ignorar certas premissas: por exemplo, não 

podíamos, na reabilitação da sede o Banco de Portugal, ignorar a existência da muralha de D. Dinis. 

Na minha opinião, qualquer obra passa pelo estabelecimento de um conjunto de compromissos que permitam a percepção 

do todo. São esses compromissos e a visão pluridisciplinar sobre que assentam os projectos e as obras que me atraiem. É 

a necessidade de conciliar realidades múltiplas, como um passado, uma função, um prazo e um orçamento, que me 

fascina na arquitectura e na reabilitação propriamente dita. 

A conclusão é, portanto, que não há um método ou uma solução melhor do que as outras. Aliás, os próprios conceitos 
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teóricos da reabilitação e as cartas internacionais que os apresentam estão em permanente revisão, o que nos faz 

perceber que não pode haver fundamentalismos. Há, sim, memórias, cujo valor, aliado à relação com as comunidades, é 

incomensurável. Mas só os últimos tratados deixam transparecer esta ideia. A minha esperança é que, a pouco e pouco, o 

valor da memória e das comunidades se vá insinuando na arquitectura e na reabilitação. Naturalmente, repito, com conta, 

peso e medida, pois não podemos esquecer o compromisso. 

IB: Mas em relação ao projecto do elevador do Castelo, diria que, sendo embora um projecto de carácter diferente do do 

Banco de Portugal – até porque passa, em larga medida, pela reabilitação de espaço público – reflecte uma abordagem 

relativamente semelhante. 

FC: Sim, passa, também, por descobrir a beleza e um sentido nas pré-existências. É que estes edifícios não chegaram até 

hoje e até nós de uma forma espontânea, têm por detrás de si muitos séculos. Resultam de uma sucessão de tempos 

sobrepostos, que encerram muitas memórias e muitas histórias. Esta beleza intrínseca deve ser preservada, contra a 

tentação dos arquitectos de lhe adicionar mais um fragmento ou mais uma layer, que, na maioria dos casos, só reforça a 

dispersão e impede a leitura do todo. A minha opção pessoal tende a ser a de não adicionar layers ou fragmentos, e 

procurar a máxima clareza do espaço: clareza formal, funcional e estética, e clareza na relação com as pessoas que o 

utilizam. Os pontos de vista táctil, sensorial e de conforto são valores que também me atraem muito, pois só acrescentam 

valor à obra. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. JOÃO NUNES TINOCO, “PLANTA DA CIDADE DE LXª...” 
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1650 
 João Nunes Tinoco, “Planta da Cidade de Lxª...” 

TOSTÕES, A. & ROSSA, W. (coord.), Lisboa 1758: O 

Plano da Baixa Hoje, Lisboa: Câmara Municipal, 2008 

Figura B.1: Planta completa da Lisboa pré-terramoto 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. EUGÉNIO DOS SANTOS E CARLOS MARDEL, PLANO 

DE 12 DE JUNHO DE 1758 
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Figura C.1: “Planta topográfica da Cidade de Lisboa arruinada também segundo o novo Alinhamento dos Architectos Eugénio dos Santos e Carvalho e Carlos Mardel” 



 

1758 
Eugénio dos Santos e Carlos Mardel, Plano de 12 de Junho 

Museu da Cidade 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. PROJECTOS DE ALTERAÇÃO DO EDIFÍCIO DO 

BANCO DE PORTUGAL, DE 1887 A 1970 
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Rua do Ouro 

Figura D.2: [Redesenho] Planta do novo piso, subordinada, nas divisões 

principais, aos pisos inferiores Figura D.3: [Redesenho] Alçado Figura D.4: [Redesenho] Corte A-B 



Figura D.1: Desenhos originais do Arquivo 

1887 
 Projecto para o aumento de um andar  

AML-NI: Obra 428, Processo 6313-1ªREP, Folha 2 Escala 1:200 
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Figura D.7: [Redesenho] Planta do novo piso Figura D.6: [Redesenho] Alçado da porção acrescentada Figura D.8: [Redesenho] Corte A-B 

Rua de S. Julião 



Figura D.5: Desenhos originais do Arquivo 

1888 
 Ampliação do prédio na Rua de S. Julião, anexado ao Banco 

AML-NI: Obra 428, Processo 3635-1ªREP, Folha 2 Escala 1:200 
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Figura D.10: [Redesenho] Fachada sobre a Rua do Comércio _ antes 



Figura D.9: Desenho original do Arquivo 

1930 
 Ampliação e melhoramento do 4º Andar 

AML-NI: Obra 428, Processo 3687-SEC-PG, Folha 3 Escala 1:150 
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Figura D.12: [Redesenho] Fachada sobre a Rua do Comércio _ depois 



1930 
 Ampliação e melhoramento do 4º Andar 

AML-NI: Obra 428, Processo 3687-SEC-PG, Folha 5 Escala 1:150 

Figura D.11: Desenho original do Arquivo 
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Figura D.14: [Redesenho] Fachada do saguão oposta à Rua do Comércio _ depois 



Figura D.13: Desenho original do Arquivo 

1931 
 Ampliação e melhoramento do 4º Andar 

AML-NI: Obra 428, Processo 6101-SEC-PG, Folha 26 Escala 1:150 
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Figura D.16: [Redesenho] Planta do 4º Andar _ antes 

Rua do Comércio 

Rua de S. Julião 

R
ua do O

uro 



1931 
 Ampliação e melhoramento do 4º Andar 

AML-NI: Obra 428, Processo 6101-SEC-PG, Folha 30 Escala 1:200 

Figura D.15: Desenho original do Arquivo 
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Figura D.18: [Redesenho] Planta do 4º Andar _ depois 

Rua do Comércio 

Rua de S. Julião 

R
ua do O

uro 



1931 
 Ampliação e melhoramento do 4º Andar 

AML-NI: Obra 428, Processo 6101-SEC-PG, Folha 29 Escala 1:200 

Figura D.17: Desenho original do Arquivo 
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Figura D.20: [Redesenho] Fachada do saguão posterior à Rua do Comércio _ antes e depois 



1948 
 Ampliação do 4º Andar 

AML-NI: Obra 428, Processo 20228-DAG-PG, Folha 104 Escala 1:150 

Figura D.19: Desenhos originais do Arquivo 
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Figura D.22: [Redesenho] Planta do lado da Rua do Comércio _ antes Figura D.23: [Redesenho] Planta do lado da Rua do Comércio _ depois 
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1948 
 Ampliação do 4º Andar 

AML-NI: Obra 428, Processo 20228-DAG-PG, Folha 105 Escala 1:100 

Figura D.21: Desenhos originais do Arquivo 



O caso do quarteirão do Banco de Portugal                  Reabilitação da Baixa Pombalina  

 xxxv 

Rua de S. Julião 

Igreja de S. Julião 

O
fic

in
a 

nº
 4

 

Figura D.25: [Redesenho] Planta do lado da Rua de S. Julião _ antes 
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Figura D.26: [Redesenho] Planta do lado da Rua de S. Julião _ depois 



1948 
 Ampliação do 4º Andar 

AML-NI: Obra 428, Processo 20228-DAG-PG, Folha 108 Escala 1:100 

Figura D.24: Desenhos originais do Arquivo 
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Figura D.28: [Redesenho] Alçado da Rua do Comércio _ antes Figura D.29: [Redesenho] Alçado da Rua do Comércio _ depois 



1948 
 Ampliação do 4º Andar 

AML-NI: Obra 428, Processo 20228-DAG-PG, Folha 119 Escala 1:150 

Figura D.27: Desenhos originais do Arquivo 
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Figura D.31: [Redesenho] Alçado da Rua de S. Julião _ antes 



1948 
 Ampliação do 4º Andar 

AML-NI: Obra 428, Processo 20228-DAG-PG, Folha 120 Escala 1:150 

Figura D.30: Desenho original do Arquivo 
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Figura D.33: [Redesenho] Alçado da Rua de S. Julião _ depois 



1948 
 Ampliação do 4º Andar 

AML-NI: Obra 428, Processo 20228-DAG-PG, Folha 120 Escala 1:150 

Figura D.32: Desenho original do Arquivo 
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Figura D.35: [Redesenho] Alçado da Rua do Comércio _ antes e depois 



1965 
 Elevação de um piso “amansardado” 

AML-NI: Obra 428, Processo 3772-DAG-PG, Folha 4 Escala 1:200 

Figura D.34: Desenho original do Arquivo 
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Figura D.37: [Redesenho] Alçado da Rua do Ouro _ antes e depois 



1965 
 Elevação de um piso “amansardado” 

AML-NI: Obra 428, Processo 3772-DAG-PG, Folha 5 Escala 1:200 

Figura D.36: Desenho original do Arquivo 
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Figura D.39: [Redesenho] Alçado da Rua do Comércio _ antes e depois 



1965 
 Elevação de um piso “amansardado” 

AML-NI: Obra 428, Processo 3772-DAG-PG, Folha 6 Escala 1:200 

Figura D.38: Desenho original do Arquivo 
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Figura D.41: [Redesenho] Planta do 4º Andar 
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1965 
 Elevação de um piso “amansardado” 

AML-NI: Obra 428, Processo 3772-DAG-PG, Folha 7 Escala 1:250 

Figura D.40: Desenho original do Arquivo 
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Figura D.43: [Redesenho] Planta da cave 
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1970 
 Demolição da Igreja de S. Julião 

AML-NI: Obra 428, Processo 5372-DMPGU-OB, Folha 6 Escala 1:300 

Figura D.42: Desenho original do Arquivo 
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Figura D.45: [Redesenho] Planta do piso 0 _ antes 
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1970 
 Demolição da Igreja de S. Julião 

AML-NI: Obra 428, Processo 5372-DMPGU-OB, Folha 7 Escala 1:300 

Figura D.44: Desenho original do Arquivo 
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Figura D.47: [Redesenho] Planta do piso 0 _ depois 
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1970 
 Demolição da Igreja de S. Julião 

AML-NI: Obra 428, Processo 5372-DMPGU-OB, Folha 7 Escala 1:300 

Figura D.46: Desenho original do Arquivo 
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Figura D.49: [Redesenho] Planta do piso 1 _ antes 
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1970 
 Demolição da Igreja de S. Julião 

AML-NI: Obra 428, Processo 5372-DMPGU-OB, Folha 8 Escala 1:300 

Figura D.48: Desenho original do Arquivo 
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Rua de S. Julião 
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Figura D.51: [Redesenho] Planta do piso 1 _ depois 



1970 
 Demolição da Igreja de S. Julião 

AML-NI: Obra 428, Processo 5372-DMPGU-OB, Folha 8 Escala 1:300 

Figura D.50: Desenho original do Arquivo 
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Figura D.53: [Redesenho] Planta do piso 2 _ antes 
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1970 
 Demolição da Igreja de S. Julião 

AML-NI: Obra 428, Processo 5372-DMPGU-OB, Folha 9 Escala 1:300 

Figura D.52: Desenho original do Arquivo 
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Figura D.55: [Redesenho] Planta do piso 2 _ depois 
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1970 
 Demolição da Igreja de S. Julião 

AML-NI: Obra 428, Processo 5372-DMPGU-OB, Folha 9 Escala 1:300 

Figura D.54: Desenho original do Arquivo 
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Figura D.57: [Redesenho] Planta dos pisos 3, 4 e 5 
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1970 
 Demolição da Igreja de S. Julião 

AML-NI: Obra 428, Processo 5372-DMPGU-OB, Folha 10 Escala 1:300 

Figura D.56: Desenho original do Arquivo 
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Figura D.59: [Redesenho] Corte A-B _ antes Figura D.60: [Redesenho] Corte A-B _ depois 



1970 
 Demolição da Igreja de S. Julião 

AML-NI: Obra 428, Processo 5372-DMPGU-OB, Folha 11 Escala 1:250 

Figura D.58: Desenho original do Arquivo 
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Figura D.62: [Redesenho] Corte C-D _ antes Figura D.63: [Redesenho] Corte C-D _ depois 



1970 
 Demolição da Igreja de S. Julião 

AML-NI: Obra 428, Processo 5372-DMPGU-OB, Folha 12 Escala 1:250 

Figura D.61: Desenho original do Arquivo 
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Figura D.65: [Redesenho] Alçado da Rua do Comércio _ antes e depois 



1970 
 Demolição da Igreja de S. Julião 

AML-NI: Obra 428, Processo 5372-DMPGU-OB, Folha 13 Escala 1:300 

Figura D.64: Desenho original do Arquivo 
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Figura D.67: [Redesenho] Alçado do Largo de S. Julião _ antes Figura D.68: [Redesenho] Alçado do Largo de S. Julião _ depois 



1970 
 Demolição da Igreja de S. Julião 

AML-NI: Obra 428, Processo 5372-DMPGU-OB, Folha 14 Escala 1:250 

Figura D.66: Desenho original do Arquivo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. ANTEPROJECTO DE PARDAL MONTEIRO, 1933-38 
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Figura E.1: Planta da cave 



1933/38 
 Pardal Monteiro, Anteprojecto do Banco de Portugal 

AML-NAC: Ref.: PT-AMLSB-CMLSB-UROB-PU-10-250, Folha 31 
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Figura E.2: Planta do piso 0 



1933/38 
 Pardal Monteiro, Anteprojecto do Banco de Portugal 

AML-NAC: Ref.: PT-AMLSB-CMLSB-UROB-PU-10-250, Folha 32 
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Figura E.3: Planta do piso 1 



1933/38 
 Pardal Monteiro, Anteprojecto do Banco de Portugal 

AML-NAC: Ref.: PT-AMLSB-CMLSB-UROB-PU-10-250, Folha 33 
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Figura E.4: Planta do piso 2 



1933/38 
 Pardal Monteiro, Anteprojecto do Banco de Portugal 

AML-NAC: Ref.: PT-AMLSB-CMLSB-UROB-PU-10-250, Folha 34 
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Figura E.5: Planta do piso 3 



1933/38 
 Pardal Monteiro, Anteprojecto do Banco de Portugal 

AML-NAC: Ref.: PT-AMLSB-CMLSB-UROB-PU-10-250, Folha 35 
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Figura E.6: Planta do piso 4 



1933/38 
 Pardal Monteiro, Anteprojecto do Banco de Portugal 

AML-NAC: Ref.: PT-AMLSB-CMLSB-UROB-PU-10-250, Folha 36 
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Figura E.7: Planta do subterrâneo 



1933/38 
 Pardal Monteiro, Anteprojecto do Banco de Portugal 

AML-NAC: Ref.: PT-AMLSB-CMLSB-UROB-PU-10-250, Folha 37 
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Figura E.8: Corte Transversal 



1933/38 
 Corte Transversal 

AML-NAC: Ref.: PT-AMLSB-CMLSB-UROB-PU-10-250, Folha 38 
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Figura F.1: Planta de localização 



2007 
 Planta de localização 

BYRNE, G. & FALCÃO DE CAMPOS, J. P., Desenhos da Proposta 

do Concurso, Lisboa 
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MUSEU 

1 Depósito e Arquivo 

2 Oficina de apoio a exposições 

 

ÁREAS COMPLEMENTARES 

3 Ductos e áreas técnicas 

4 Central de incêndio / Estação elevatória de águas pluviais 

5 Reserva de incêndio 

6 Galeria técnica 

 

 

 

ARQUIVO HISTÓRICO 

7 Depósito e Arquivo 

 

Comunicações verticais 
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Figura F.2: Planta do piso –1 



Escala 1:200 2007 
 Planta do piso –1 

BYRNE, G. & FALCÃO DE CAMPOS, J. P., Desenhos 

da Proposta do Concurso, Lisboa 
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MUSEU 

1 Entrada 

2 Antecâmara 

3 Vestíbulo / Nártex 

4 Igreja / Espaço  multiusos 

5 Exposições temporárias 

6 Recepção / Loja / Cafetaria / Bengaleiro 

12 Sala de Consulta Externa 

13 Recepção da Biblioteca 

15 Biblioteca de Numismática e História Bancária 

16 Sala de arquivo do Museu e Depósito de consumíveis 

ÁREAS COMPLEMENTARES 

7 Posto de Seccionamento (EDP) 

8 Posto de Transformação 

9 Ductos e Áreas técnicas 

10 Entrada secundária / Controlo de acessos / Rua de S. Julião 

11 Instalações sanitárias 

14 Garagem para cargas e descargas 

 

ARQUIVO HISTÓRICO 

17 Gabinetes 

 

EDIFÍCIO SEDE 

18 Tesouraria 

19 Entrada principal / Rua do Comércio 

20 Sala de espera 

 

Comunicações verticais 

Figura F.3: Planta do piso 0 
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Escala 1:200 2007 
 Planta do piso 0 

BYRNE, G. & FALCÃO DE CAMPOS, J. P., Desenhos 

da Proposta do Concurso, Lisboa 
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MUSEU 

1 Auditório 

2 Exposição permanente 

 

ÁREAS COMPLEMENTARES 

3 Sala de segurança 

4 Sala de reuniões 

5 Quadro Geral de Baixa Tensão 

6 Ductos e áreas técnicas 

7 Salas de conferências e reuniões 

 

Comunicações verticais 

Figura F.4: Planta do piso 1 



Escala 1:200 2007 
 Planta do piso 1 

BYRNE, G. & FALCÃO DE CAMPOS, J. P., Desenhos 

da Proposta do Concurso, Lisboa 



 ciii 

O caso do quarteirão do Banco de Portugal                  Reabilitação da Baixa Pombalina 

1 

2 

3 

3 

3 

1 

1 

1 
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1 Exposição permanente 

 

ÁREAS COMPLEMENTARES 

2 Salas de conferências e reuniões 

3 Ductos e áreas técnicas 

 

Comunicações verticais 

Figura F.5: Planta do piso 2 



2007 
 Planta do piso 2 

BYRNE, G. & FALCÃO DE CAMPOS, J. P., Desenhos 

da Proposta do Concurso, Lisboa 

Escala 1:200 
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1 Gabinetes e salas de reuniões 

 

ÁREAS COMPLEMENTARES 

2 Salas de conferências e reuniões 

3 Ductos e áreas técnicas 

 

Comunicações verticais 

Figura F.6: Planta do piso 3 



2007 
 Planta do piso 3 

BYRNE, G. & FALCÃO DE CAMPOS, J. P., Desenhos 

da Proposta do Concurso, Lisboa 

Escala 1:200 
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ÁREAS COMPLEMENTARES 

1 Salas de conferências e reuniões 

2 Ductos e áreas técnicas 

 

Comunicações verticais 

Figura F.7: Planta do piso 4 



2007 
 Planta do piso 4 

BYRNE, G. & FALCÃO DE CAMPOS, J. P., Desenhos 

da Proposta do Concurso, Lisboa 

Escala 1:200 
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1 Depósitos e Arquivo 

 

ÁREAS COMPLEMENTARES 

2 Ductos e áreas técnicas 

 

Comunicações verticais 

Figura F.8: Planta do piso 5/sótão 



2007 
 Planta do piso 5/sótão 

BYRNE, G. & FALCÃO DE CAMPOS, J. P., Desenhos 

da Proposta do Concurso, Lisboa 

Escala 1:200 
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Figura F.9: Planta da cobertura 



2007 
 Planta da cobertura 

BYRNE, G. & FALCÃO DE CAMPOS, J. P., Desenhos 

da Proposta do Concurso, Lisboa 

Escala 1:200 
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Figura F.10: Corte longitudinal pela Nave Lateral Sul 



2007 
 Corte longitudinal pela Nave Lateral Sul 

BYRNE, G. & FALCÃO DE CAMPOS, J. P., Desenhos da 

Proposta do Concurso, Lisboa 

Escala 1:200 
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O caso do quarteirão do Banco de Portugal                  Reabilitação da Baixa Pombalina 

Figura F.11: Corte longitudinal pelo eixo do quarteirão 



2007 
 Corte longitudinal pelo eixo do quarteirão 

BYRNE, G. & FALCÃO DE CAMPOS, J. P., Desenhos da 

Proposta do Concurso, Lisboa 

Escala 1:200 
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2007 
 Cortes transversais 

BYRNE, G. & FALCÃO DE CAMPOS, J. P., Desenhos da 

Proposta do Concurso, Lisboa 

Figura F.13: Corte pelo Altar-mor 

Figura F.12: Corte pela Nave Central 

Escala 1:200 
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Figura F.14: Alçado da Rua do Comércio 



2007 
 Alçado da Rua do Comércio 

BYRNE, G. & FALCÃO DE CAMPOS, J. P., Desenhos da 

Proposta do Concurso, Lisboa 

Escala 1:200 
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2007 
 Alçados das fachadas 

BYRNE, G. & FALCÃO DE CAMPOS, J. P., Desenhos da 

Proposta do Concurso, Lisboa 

Escala 1:200 

Figura F.15: Alçado do Largo de S. Julião 

Figura F.16: Alçado da Rua do Ouro 
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MUSEU 

1 Oficina de apoio às exposições temporárias 

 

ÉDIFÍCIOS-SACRIFÍCIO 

2 Reserva de incêndio 

3 Central de incêndio 

4 Instalações sanitárias 

5 Acessos verticais 

 

ÁREAS COMPLEMENTARES 

6 Galeria técnica 

 

EDIFÍCIO SEDE 

7 Elevador monta-cargas 

Figura G.1: Planta do piso –1 



2008 
 Planta do piso –1 

BYRNE, G. & FALCÃO DE CAMPOS, J. P., Desenhos 

do Projecto de Licenciamento, Lisboa  

Escala 1:200 
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1 Vestíbulo / Nártex 

2 Igreja / Espaço multiusos / Exposições temporárias 

3 Biblioteca de Numismática e História Bancária 

4 Recepção / Loja 

5 Exposição permanente 

6 Copa 

7 Auditório 

8 Instalações sanitárias 

 

ÁREAS COMPLEMENTARES 

10 Posto de seccionamento (EDP) 

12 Garagem para cargas e descargas 

 

EDIFÍCIOS-SACRIFÍCIO 

11 Acessos verticais 

 

ARQUIVO HISTÓRICO 

13 Gabinetes e salas de reuniões 

 

EDIFÍCIO SEDE 

14 Cafetaria 

15 Tesouraria 

16 Elevador panorâmico 

17 Entrada histórica da Rua do Comércio e Rua do Ouro 

Figura G.2: Planta do piso 0 



2008 
 Planta do piso 0 

BYRNE, G. & FALCÃO DE CAMPOS, J. P., Desenhos 

do Projecto de Licenciamento, Lisboa  

Escala 1:200 
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MUSEU 

1 Sala de Consulta Externa 

2 Exposição permanente 

 

ÁREAS COMPLEMENTARES 

3 Áreas técnicas 

 

EDIFÍCIOS-SACRIFÍCIO 

4 Acessos verticais 

5 Sala de segurança 

 

EDIFÍCIO SEDE 

6 Instalações sanitárias 

Figura G.3: Planta do piso 1 



2008 
 Planta do piso 1 

BYRNE, G. & FALCÃO DE CAMPOS, J. P., Desenhos 

do Projecto de Licenciamento, Lisboa  

Escala 1:200 
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1 Régie / gabinetes de tradução 

2 Exposição permanente 

 

ÁREAS COMPLEMENTARES 

3 Áreas técnicas 

 

EDIFÍCIOS-SACRIFÍCIO 

4 Acessos verticais 

 

EDIFÍCIO SEDE 

5 Instalações sanitárias 

Figura G.4: Planta do piso 2 



2008 
 Planta do piso 2 

BYRNE, G. & FALCÃO DE CAMPOS, J. P., Desenhos 

do Projecto de Licenciamento, Lisboa  

Escala 1:200 
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1 Cafetaria 

2 Foyer 

3 Instalações sanitárias 

 

EDIFÍCIOS-SACRIFÍCIO 

4 Acessos verticais 

 

EDIFÍCIO SEDE 

5 Recepção / Foyer 

6 Salas de conferências / Reuniões 

7 Sala da Assembleia 

Figura G.5: Planta do piso 3 



2008 
 Planta do piso 3 

BYRNE, G. & FALCÃO DE CAMPOS, J. P., Desenhos 

do Projecto de Licenciamento, Lisboa  

Escala 1:200 
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ÁREAS COMPLEMENTARES 
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