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Resumo 

 

 Esta dissertação visa estudar o processo de reabilitação e adaptação do 
Palácio Belmonte, situado na colina de S. Jorge. O palácio, conhecido pela sua 

implantação irregular e compartimentada, remonta a meados do século XV, integra 

dois importantes troços da Cerca Moura e desenvolve-se dentro de um pátio de 

origem medieval, denominado Pátio de D. Fradique. Tendo pertencido à mesma 
família durante mais de cinco séculos, este palácio preservou no tempo, inúmeros 

períodos históricos que moldaram Lisboa, e que ainda hoje é possível contemplá-

los. Actualmente, após um enorme projecto de reabilitação, é uma unidade hoteleira. 

Assim, o trabalho divide-se em três partes. O primeiro capítulo situa o 
edifício em análise, ao apresentar uma visão geral da História de Lisboa desde a 

ocupação Romana até ao século XVIII. Abrange também uma variedade de tópicos, 

como os pátios de Lisboa e as principais características da arquitetura palaciana na 

viragem do século XVII para o século XVIII. Já no segundo capítulo, é apresentada 
uma descrição detalhada da história do Palácio de Belmonte. A cronologia dos 

proprietários que habitaram o complexo, a sua implantação e também algumas 

intervenções a que foi submetido após a conclusão da construção inicial, são 

referidas. No terceiro capítulo é analisado o processo de reabilitação e adaptação a 
que o palácio foi sujeito entre 1994 e 2001. 

A dissertação termina com uma reflexão crítica sobre a qualidade 

arquitetónica desta última intervenção, examinando a preservação do valor 

patrimonial do edifício e o impacto que essa intervenção teve na sua área envolvente.  

PALAVRAS-CHAVE 

 

Lisboa 

Património 
Palácio 

Reabilitação 

Adaptação 
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Abstract 

 

This dissertation aims to study the process of rehabilitation and adaptation 
of Palace of the Counts of Belmonte, located on S. Jorge hill. The palace, known for 

its irregular and compartmentalised layout, dates back to the mid-15th century. It 

integrates two important sections of Cerca Moura and is built within a medieval 

courtyard, called Pátio de D. Fradique. Having belonged to the same family for over 
five centuries, this palace has elements of numerous historical periods that shaped 

Lisbon, and these are still possible to contemplate today. Nowadays, after a huge 

building rehabilitation project, it is a hotel. 

This work is divided into three parts. The first chapter situates the study by 
presenting an overview of the history of Lisbon from the Roman occupation until 

the 18th century. It covers a range of topics, such as the courtyards of Lisbon and 

the main characteristics of palatial architecture of the late 17th and early 18th 

centuries. The second chapter, provides a detailed description of the history of 
Belmonte Palace. The chronology of the owners who inhabited the complex and its 

implantation are briefly explained, as well as some specific interventions to which it 

was subjected after its initial construction was completed. The third chapter 

examines the process of rehabilitation and adaptation of Belmonte Palace, 
undertaken from 1994 until 2001. 

The dissertation concludes with an evaluation of the architectural quality of 

this last intervention, examining its preservation of the building’s patrimonial value 

and the impact this intervention had on the surrounding area. 
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Objectivos  
 

A presente dissertação visa estudar e analisar o processo de reabilitação e 
requalificação do Palácio Belmonte localizado na zona histórica de Lisboa, mais 

precisamente na colina do Castelo de S. Jorge.  

Sendo a reabilitação uma área de particular interesse para a Arquitetura e há 

muito praticada em Portugal, pretende-se com este estudo não só entender qual a 
razão para se reabilitarem construções palacianas — total ou parcialmente — 

devolutas em ativos pontos de referência para a cultura e para o turismo, como 

também analisar o seu processo da sua adaptação a uma nova função. 

Será por uma questão única e exclusivamente socioeconómica? Será por uma 
questão de valorização da freguesia onde se localiza? Será que surge como uma 

forma de promover o crescimento das zonas históricas da cidade, sem 

descaracterizar o passado? Ou será apenas por uma questão cultural? 

Para responder a estas questões, e outras de igual relevância, torna-se 
essencial começar por estudar o local onde o edifício se situa, assim como a sua 

importância ao longo da História. Tratando-se de uma casa senhorial que remonta 

a meados do século XV, situada num local de enorme presença histórica e 

integrando parte da antiga muralha de Lisboa, é indispensável investigar as 
flutuações dos povos que habitaram a colina do castelo e qual o papel destes mesmos 

para a caracterização do local. 

 
 

Motivações 

 

Focando a pesquisa numa perspetiva arquitetónica, pouco se sabe sobre a 
implantação e evolução do Palácio Belmonte antes da sua intervenção nos anos 90. 

Apesar de escassa e resumida, existe alguma documentação referente ao edifício a 

partir de 1449 — momento em que a primeira secção do palácio terá sido construída.  

Posterior a este momento, datado de final do século XVII e início do século 
XVIII é também conhecido, ainda que pouco detalhado, um projeto de ampliação 

do imóvel, levado a cabo pela família proprietária da época. Este projeto teve 

particular destaque uma vez que transformou o edifício para o aspecto apalaçado 
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que ainda hoje preserva. No entanto desconhece-se o período exacto em que foi 

realizado, quem foi responsável pela sua transformação e qual seria a aparência do 

edifício anterior a esta intervenção. 

Um dos temas, histórico e arqueológico, de maior destaque, associado ao 
Palácio Belmonte, é a sua integração em dois importantes troço da Cerca Moura e 

também a anexação de um pátio, ainda hoje de serventia pública, intitulado Pátio D. 

Fradique. Especificamente sobre a secção da muralha que integra o palácio, a 

informação é bastante sucinta, conhecendo-se apenas que a mesma inclui três torres 
defensivas. Todavia, em relação à importância da muralha para a História de Lisboa 

existem inúmeros estudos, sobre a época em que foi construída, materiais de 

construção que foram utilizados e até sobre a sua implantação estratégica. 

Relativamente ao projeto de adaptação realizado entre 1994 e 2001, apenas 
se conhece que o palácio foi transformado numa unidade hoteleira de luxo seguindo 

um princípio de intervenção mínima e respeito pelas premissas definidas na Carta 

de Veneza e outras convenções sobre a preservação do valor patrimonial 

arquitectónico. Foi ainda levado a cabo um enorme estudo arqueológico para tentar 
compreender as diferentes fases de construção do palácio, contudo, este não está 

disponível publicamente. 

Considerando-se o Palácio Belmonte como uma construção palaciana de 

elevada relevância e julgando os estudos existentes sobre o mesmo pouco 
aprofundados — tanto a nível histórico como a nível arquitetónico —, acredita-se 

que uma análise crítica e rigorosa sobre o mais atual projeto de reabilitação do 

imóvel poderá ser uma mais valia para conseguir estabelecer critérios para uma 

correta intervenção neste tipo de edifícios. 

 

 

Método 

 
Para o desenvolvimento deste trabalho houve, em primeiro lugar, a 

necessidade de recolher, analisar e catalogar, cronologicamente, a informação 

existente sobre o Palácio Belmonte e sua envolvente.  
Começando do geral para o particular, foi fundamental aprofundar o 

conhecimento sobre a evolução histórica e urbanística da cidade de Lisboa bem 
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como entender as mutações da sociedade consoante as inovações de cada época. 

Por esta razão foi feita uma leitura de natureza exploratória desde o tempo do 

domínio dos Romanos na Península Ibérica, passando pelo período islâmico e, só 

então, os séculos após a conquista cristã e do crescimento de Lisboa, enquanto 
capital de um Reino. Isto porque o palácio em análise, encontra-se construído sobre 

inúmeros vestígios destas épocas e aproveita-se dos mesmos para definir os limites 

da sua edificação.  

Documentos como memórias descritivas, licenciamentos de obra, desenhos 
técnicos e fotografias do antes e do agora, serão cuidadosamente lidos e analisados. 

A par da documentação colecionada foram, ainda, realizadas visitas à área 

de estudo — algumas delas acompanhadas pelo actual proprietário — de forma a 

conhecer melhor as especificidades do local e reunir um levantamento fotográfico 
adequado. 
 
 

Estrutura e Organização do Trabalho 

 

De modo a responder aos desafios apresentados anteriormente, o trabalho 

será dividido em três fases.  

Numa primeira etapa irá ser estudada a cidade de Lisboa e a sua evolução 
desde o período dos Romanos — o primeiro momento em que o território lisboeta 

foi visto como uma potência económica1 — até ao século XVIII. 

Desde os povos que habitaram o território, às flutuações da população 

consoante as necessidades da época, passando pelas características que fizeram 
valorizar o sítio, tudo será analisado com o intuito de confirmar o papel 

preponderante que a evolução da História de Lisboa tem, relativamente ao Palácio 

Belmonte. 

Na segunda parte do trabalho, a pesquisa focar-se-á em temas que estão 
directamente associados ao palácio. O edifício será analisado, à semelhança da 

primeira fase, a partir de uma perspectiva histórica e descritiva. Aspetos como a 

época em que foi construído, quem foram os primeiros proprietários, a organização 

 
1 Irisalva MOITA – O Livro de Lisboa. 1ª Edição. Lisboa: Livros Horizontes, 1994, p. 15. 
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espacial do edifício e a identificação de intervenções até à actualidade, serão 

estudados de forma precisa e rigorosa.  

Na terceira e última fase, o foco principal a ser discutido irá basear-se numa 

análise crítica do projeto de reabilitação mais atual e adaptação do imóvel a uma 
unidade hoteleira. Pretende-se, nesta etapa, identificar as alterações e ampliações 

executadas, examinar os novos espaços criados e avaliar a sua adaptação às pré-

existências bem como apontar o uso de novos materiais e técnicas de construção. 

Tendo conhecimento da mudança de uso que o palácio sofreu relativamente ao seu 
programa original, serão ainda abordados aspetos como a preservação do valor 

patrimonial do edifício, a partir do estudo de cartas e convenções até hoje 

estabelecidas, e o impacto que este provocou no local onde se insere. 

Por último, num capítulo em anexo, serão apresentados os desenhos 
técnicos relativos à adaptação do Palácio Belmonte numa unidade hoteleira, 

identificando devidamente as quatro fases de intervenção do mesmo: 1996, 1999,  

2011 e 2016. De forma a clarificar as alterações previstas de cada etapa recorrer-se-

-á à utilização do código de vermelhos e amarelos que indica, respectivamente, os 
elementos construídos e demolidos. 
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Contexto Urbano 

A evolução da cidade de Lisboa e a Cerca Velha 

 

Com o intuito de compreender melhor a importância do local de 
implantação do Palácio Belmonte, em primeiro lugar, é fundamental entender como 

é que a cidade de Lisboa evoluiu até aos dias de hoje e, também, perceber qual terá 

sido o papel da Cerca Moura, para a sua evolução. 

Tratando-se de um tema estudado, foi já reconhecido que os primeiros 
assentamentos, no actual território lisboeta, remontam a tempos pré-históricos e que 

estes se estabeleceram, essencialmente, na colina do Castelo de S. Jorge. Tal 

fenómeno deve-se à “facilidade do aproveitamento das condições defensivas”2 que 

caracterizavam o local, nomeadamente as ásperas e íngremes encostas — a norte, 
sul e ocidente — e a “grande enseada (...) do Tejo que penetrava pelo vale da Baixa”3 

e circundava cerca de metade da colina.  

Sabe-se que diversos povos habitaram o território lisboeta até este ser 

tomado por D. Afonso Henriques, em 1147, e convertido ao cristianismo. Pode-se 
concluir este facto a partir da identificação de inúmeros vestígios que cada um 

deixou, quer a nível cultural quer a nível arquitectónico. No entanto, é incontestável 

que os povos que mais influenciaram o desenvolvimento de Lisboa e a afirmaram 

como cidade foram os Romanos e os Muçulmanos por terem sido quem, 
verdadeiramente, trabalhou o sítio, valorizando a sua localização.  

Os Romanos — também responsáveis por trazerem a noção de urbanismo 

e de planeamento da cidade — terão aproveitado um dos núcleos castrejos que 

ocupava o cimo da colina do castelo, existente desde meados da Idade do Ferro. 
Criaram ainda inúmeras infraestruturas, introduziram equipamentos qualificadores 

e valorizaram fortemente a componente portuária e piscatória da cidade. Tais 

intervenções provocaram um notório desenvolvimento económico, cultural e 

político da cidade de Lisboa que evoluiu de um local periférico, caracterizado por 
ser um “lugar de passagem de migrações erráticas, na procura de terras prometidas”4, 

 
2 Augusto Vieira da SILVA – A Cêrca Moura De Lisboa: Estudo Histórico e Descritivo. 2ª Edição. Lisboa: Publicações 
Culturais da Câmara Municipal de Lisboa, 1987, p. 17. 
3  Idem, p. 18. 
4 Irisalva MOITA – op. cit., p. 11. 
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para um território de referência de riqueza e conhecimento e, futuramente, a capital 

de um grande império da Europa Ocidental. 

 Os Muçulmanos, que governaram Lisboa — assim como grande parte do 

actual território português — durante cerca de quatro séculos, tiveram o importante 
papel de reerguer a cidade após um período de declínio bastante conturbado, 

marcado pelo domínio dos povos germânicos.  

Entre 711 d.C. e 1147 d.C.5, os mouros não só devolveram à cidade o seu 

protagonismo marítimo e mercantil como também a reconstruíram segundo os 
cânones da cidade islâmica, de forma a tirar partido das qualidades defensivas do 

local. Por cidade islâmica entende-se a hierarquização dos diversos espaços que 

compõem a urbe, quer a nível funcional quer a nível da importância política. No 

nível mais elevado encontrava-se a Alcáçova — a zona “nobre”, onde se localizava 
o castelo e o centro militar da cidade —; logo de seguida, a Medina — o núcleo 

urbano muralhado onde o povo vivia e onde se situavam os principais edifícios 

públicos civis e religiosos —;  por fim, os Arrabaldes — caracterizados por serem 

zonas residenciais suburbanas, contíguas à muralha. Era nos arrabaldes que se 
estabeleciam as actividades mais poluentes e, no caso de Lisboa, existiam dois 

anexos à colina. Um a nascente — actual Baixa — mais ligado a actividades 

marítimo-fluviais — e outro a poente — actual Bairro da Graça e Bairro de S. 

Vicente, em Alfama — mais direccionado para o comércio e o artesanato. O que 
também é muito característico das cidades islâmicas é a sua organização viária, uma 

vez que as ruas que a compõem são bastante estreitas e sinuosas, de forma a criar e 

potenciar a noção de privacidade. 

Assim como a maioria das cidades ocidentais, Lisboa foi durante vários 
séculos, uma cidade muralhada. São conhecidas duas muralhas defensivas históricas 

— a Cerca Moura e a Cerca Fernandina. Todavia, enquanto que relativamente à 

Cerca Fernandina não restam dúvidas sobre quando e quem a terá mandado edificar, 

no que diz respeito à Cerca Moura, ainda hoje a autoria da sua construção continua 
a ser um ponto de discórdia entre autores. A conclusão mais consensual é que esta 

terá resultado de uma sucessiva reutilização, reparação e reabilitação pelos diversos 

povos que habitaram Lisboa ao longo do tempo.  

 
5 Manuel Silva FIALHO – “Al Usbuna: Lisboa Islâmica, 711-1147” in História de Lisboa: Tempos fortes. Lisboa: 
Câmara Municipal / GEO, 2009, p. 17. 
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A partir de estudos arqueológicos e da análise estratigráfica da estrutura da 

Cerca Velha, considera-se que a sua edificação original terá ocorrido durante a época 

Romana. Apesar de não ser conhecida a sua origem exacta, não restam dúvidas que 

o “traçado da muralha tardo-romana”6 foi reaproveitado pelo povo islâmico, isto 
porque é notável e facilmente identificável a justaposição de diferentes 

características e métodos construtivos. No nível mais baixo da muralha — nas zonas 

que hoje desempenham o papel de fundação — os elementos são irregulares e, 

pontualmente, conseguem identificar-se silhares almofadados7 de origem romana 
que foram reciclados pelos muçulmanos. Num nível acima, são visíveis fiadas 

horizontais mais regulares e de grande calibre que são representativas do período 

em que Lisboa era intitulada de Al-Usbuna8, ou seja, durante o período Islâmico. 

Por último, na zona superior de determinados troços da muralha, é evidente uma 
maior regularidade e o alisamento dos elementos estruturais, o que leva a presumir 

que estes já terão sido introduzidos após a conquista Cristã. São ainda conhecidos 

alguns elementos como sendo de origem visigótica — devido às afinidades com a 

sua arquitectura militar — no entanto, dada a sua curta estadia no território, tornam-
se pouco relevantes para o conhecimento da muralha. 

Avançando até ao século XIII — período em que Lisboa é assumida como 

primeira cidade do reino e o Paço da Alcáçova tornado a principal residência do rei 

— Lisboa multiplica-se “nas suas três dimensões territoriais contíguas: urbana, 
periurbana e rural”9. A cidade, entretanto, cresce de tal maneira que o espaço interior 

da Cerca Moura torna-se insuficiente para acolher toda a população. Os arrabaldes 

expandem-se descontroladamente — sobretudo o arrabalde ocidental, que se dirige 

em direcção ao vale da Baixa e à zona, coloquialmente conhecida por Ribeira — e, 
consequentemente, a cidade fica cada vez mais desprotegida.  

Posto isto, por se tratar de um período relativamente estável e pacífico para 

a capital portuguesa, esta “adquiriu uma importância considerável (...) pela sua 

excepcional situação como um dos melhores portos da Europa”10, o que levou o rei 

 
6 Manuel Silva FIALHO – op. cit., p. 17. 
7 Manuela LEITÃO – “Cerca Moura de Lisboa” in Visita Guiada. Temporada 8: episódio 22. Lisboa: RTP1, 12 
Novembro 2018. 
8 Derivação do nome dado pelos fenícios à cidade de Lisboa — Alli Usbo — que significa “porto seguro” ou 
“enseada amena”. 
9 Irisalva MOITA – op. cit., p.16. 
10 Augusto Vieira da SILVA – As Muralhas da Ribeira de Lisboa. Volume I. 1ª Edição. Lisboa: Publicações Culturais 
da Câmara Municipal de Lisboa, 1940, p. 26. 
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D. Dinis a tomar a decisão de erguer um novo elemento defensivo conhecido por 

Muralha da Ribeira de Lisboa. Esta, apesar de, erroneamente, ser denominada por 

muralha na verdade era apenas um muro, uma vez que não circundava nenhuma 

área, e tinha a função única e exclusiva de proteger a zona do cais da cidade, onde 
chegavam embarcações de todo o mundo e estava sujeita a permanentes ataques e 

assaltos. Tal construção, executada em 1294, marca o início de uma Era, em que o 

vale da Baixa começa, lentamente, a “assumir um papel preponderante, em 

detrimento do topo da colina do Castelo”11. 
Ainda durante o reinado de D. Dinis, a ligação entre o porto da Ribeira de 

Lisboa e o mundo mediterrânico e atlântico incentivou a consolidação do 

“reconhecimento (...) mercantil desta zona e as vantagens da urbe como entreposto 

comercial”12. Tal reconhecimento motivou uma reforma urbanística que tinha como 
principal objectivo reorganizar e reestruturar a zona do vale da Baixa, de forma a 

usufruir das qualidades que a definiam. Foram assim criados, ao longo de vários 

reinados, novos itinerários — como a Rua Nova dos Ferros —, inúmeras instalações 

para a recolha de mercadoria — como as Tercenas Reais e os estaleiros navais, junto 
à escarpa da colina de S. Francisco —e erguidos edifícios notáveis como o Convento 

de S. Domingos (1240), situado na praça do Rossio. 

Por consequência, das acções tomadas durante o reinado d’O Lavrador13 e 

do sucesso associado ao vigor comercial da cidade, Lisboa cresceu 
exponencialmente e a migração da população da colina do castelo para o vale da 

Baixa tornou-se cada vez mais notória. Aliado a este período de prosperidade e 

desenvolvimento, problemas de instabilidade e insegurança começaram a ser cada 

vez mais correntes e a muralha de D. Dinis não tinha capacidade de os evitar,  
porque todas as frentes do arrabalde da Baixa — à excepção da sul — estavam 

desprotegidas sendo propícias a inúmeros assaltos e incêndios. 

Por esta razão, manifestou-se a urgência de erguer uma muralha digna das 

suas qualidades defensivas. Foi então que, 79 anos depois da construção da Muralha 
da Ribeira de Lisboa, D. Fernando mandou edificar aquela que viria a ser a maior e 

última estrutura defensiva medieval da capital portuguesa. Esta, por oposição à 

Cerca Velha, é vulgarmente conhecida por Cerca Nova (ou Fernandina) e para além 

 
11 Artur ROCHA – A Muralha de D. Dinis e a Cidade de Lisboa: Fragmentos arqueológicos e evolução histórica. Lisboa: 
Banco de Portugal / Museu do Dinheiro, 2015, p. 23. 
12 Idem, p. 24. 
13 Cognome do Rei D. Dinis 
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de adoptar técnicas construtivas modernas à época, “equivale a sete vezes a 

superfície da antiga cerca”14 albergando assim, as duas maiores zonas suburbanas de 

Lisboa: o vale da Baixa e a colina da Graça. Significa isto que a partir de 1375, ano 

em que a muralha foi terminada, Lisboa ganhou uma frente ribeirinha de 
aproximadamente 1700 metros e um profundidade (máxima) de 900 metros. 

Com a construção da muralha Fernandina em 1373 e, posteriormente, a 

edificação do Paço da Ribeira em 1498, torna-se clara a transição dos centros político 

e administrativo da cidade (até agora sediados no Paço da Alcáçova, na colina do 
Castelo) para o local do actual Terreiro do Paço, fundindo assim, num só espaço, o 

centro político, urbano e comercial da cidade. Deste modo, é possível antever que, 

na transição do século XV para o século XVI, tanto a Cerca Velha como a zona da 

colina do castelo perderão o seu protagonismo urbano abrindo a oportunidade para 
uma nova organização urbanística e da sociedade. 

 

 
Figuras nº 1, 2 e 3  – Evolução das muralhas defensivas (medievais) de Lisboa 

Reprodução da autora 
 

Chegado o século XVI e o reinado de D. Manuel I, vive-se em Lisboa o 

período áureo da “expansão portuguesa além-mar”15. Rapidamente, este traduziu-se 

num período de prosperidade e riqueza que, intrinsecamente, contribuiu, mais uma 
vez, para o aumento da população. O interesse por novas aventuras, a atracção por 

novos negócios ligados à actividade marítima-mercantil e a exploração da 

 
14 José-Augusto FRANÇA – Lisboa Pombalina e o Iluminismo. 3ª Edição. Lisboa: Bertrand Editora, 1987, p. 18. 
15 José-Augusto FRANÇA – op. cit., p. 19.  

Cerca Moura 
Muralha da Ribeira de Lisboa 
Cerca Fernandina 
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construção naval levaram a que, em menos de dois séculos, a população residente 

em Lisboa quase que duplicasse16.  

Cada vez mais dependente da vida comercial marítima, nesta época, a zona 

mais movimentada da cidade era a zona da Ribeira de Lisboa que, pela sua, 
relativamente pequena, dimensão conduziu ao crescente desenvolvimento das 

encostas ocidentais da cidade comprovando o crescimento de cariz horizontal desta 

época, onde o rio representa uma outra metade de Lisboa. 

 

 
Figura nº 4 – Vista de Lisboa e rio Tejo no século XVI. 
Reprodução de Franz Hogenberg & Georg Braun (1572) 
 

Apesar da fortuna e da multiculturalidade vivida em Lisboa, “o crescimento 

económico [da cidade] não é acompanhado (...) pela modernização e 
desenvolvimento estrutural do país”17 pelo que, ao longo da primeira metade do 

século XVI, Lisboa — principalmente a secção oriental — continuava marcada pelo 

seu “traçado urbanístico de tradição árabe-medieval”18, moldado à mercê das 

necessidades imediatas e do terreno acidentado. Segundo Damião de Góis, em 1554, 
apenas se encontravam na capital dos Descobrimentos sete monumentos dignos da 

sua grandiosidade sendo estes “o edifício da Misericórdia, o Hospital de Todos os 

Santos, o palácio em que se instalavam os embaixadores estrangeiros (...), os 

armazéns do trigo, a Alfândega, os armazéns das Índias e o Arsenal”19. De notar que 
nem o Paço da Ribeira (1498-1510), nem o Mosteiro dos Jerónimos (começado em 

 
16 “No começo do século XV contavam-se em Lisboa 60 mil habitantes; um século mais tarde havia cerca de 80 
mil habitantes e nos meados do século seguinte eles atingiam uma centena e meia de milhares.” José-Augusto 
FRANÇA – op. cit., p. 19. 
17 Artur ROCHA – op. cit., p. 44. 
18 Irisalva MOITA – op. cit., p. 141. 
19 José-Augusto FRANÇA – op. cit., p. 25.  
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1502), nem a Torre de Belém (1515-1519) estão incluídos nesta lista uma vez que, 

ao primeiro, faltava-lhe gosto arquitectónico e os restantes situavam-se já fora dos 

limites muralhados da cidade. 

Já durante a segunda metade do século XVI, e ao invés do sucesso associado 
ao reinado de D. Manuel I, esta caracterizou-se por ser uma época marcada por 

sucessivas desgraças tais como os dois terramotos, apenas espaçados de 20 anos 

entre si (1531 e 1551, respectivamente), que destruíram mais de 15 mil casas; a 

chegada da grande epidemia de peste negra em 1569, que terá morto cerca de 60 mil 
habitantes e, por último, a perda da independência para Espanha, em 1580, que 

apenas foi recuperada 60 anos mais tarde. Contudo, apesar destas razões, a cidade 

não parou de crescer. 

Apesar do atraso e o desinteresse20 urbanístico a que a Lisboa Quinhentista 
e Seiscentista é muitas vezes associada, não é possível afirmar que não existissem 

preocupações de planeamento urbano, na capital portuguesa, durante o século XVI. 

É neste período que se anuncia um dos primeiros e mais importantes projectos de 

planeamento moderno na cidade: o Bairro Alto21. Tal urbanização simboliza o início 
de uma era de pensamento racional, onde primava a arquitectura romana, a 

ortogonalidade das ruas e a grandiosidade e nobreza dos edifícios. Além disso, 

segundo José-Augusto França, o Bairro Alto “marcou a passagem do século XVI 

para o XVII na vida urbana de Lisboa, e a aquisição de uma consciência urbanística 
e arquitectónica”22.  

Avançando até ao século XVII, ainda a viver no rescaldo de ter perdido o 

“estatuto de capital do reino e, simultaneamente, (...)  o seu principal motor 

económico, o comércio, enfraquecido pela concorrência das potências do Norte da 
Europa”23, Lisboa pouco se alterou, urbanisticamente. Descrições da época 

continuam a citá-la pelas suas colinas imensamente preenchidas de aglomerados de 

 
20 “Para o período que nos ocupa, pode inscrever-se ainda um certo desinteresse e/ou ausência de vontade por 
parte do poder real em planear o crescimento urbano, provavelmente por falta de instrumentos capazes de 
garantir a eficácia do seu exercício, sem os quais não era possível agir sobre questões urbanísticas”. Leonor 
FERRÃO – “Lisboa Barroca: Da Restauração ao Terramoto de 1755” in O Livro de Lisboa. 1ª Edição. Lisboa: 
Livros Horizontes, 1994, p. 239. 
21 “O Bairro Alto não é (...), como se tem pensado, a primeira experiência urbanística em termos da cidade 
moderna. Dentro das muralhas, logo após as primeiras determinações régias de D. Manuel, nasce a Vila Nova 
do Olival onde, embora em menor escala, se encontram os princípios ditados pelo rei.” Hélder CARITA – Bairro 
Alto: Tipologias e Modos Arquitectónicos. Lisboa: Edições CML, 1990, p.18. 
22 José-Augusto FRANÇA – Urbanismo e Arquitectura. 4ª Edição. Lisboa: Livros Horizonte, 1997, p. 22. 
23 Artur ROCHA – op. cit., p. 44. 
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casas, “entrecortados por ruas pequenas e estreitíssimas”24, embebidas na escuridão 

e onde apenas sobressaíam dois vazios urbanos, dignos da sua dimensão. Eram estes 

as praças do Rossio — ligada ao campo e arredores da cidade e de cariz mais popular 

— e a praça do Terreiro do Paço — debruçada sobre o rio Tejo, destinado à vida 
nobre e comercial — ligadas entre si pela Rua dos Ourives de Prata25. Esta, foi criada 

no reinado de D. João I, com o intuito de melhor distribuir a azáfama e sobrelotação 

vivida no centro da cidade. Consta que, em pleno século XVII, um décimo da 

população portuguesa vivia em Lisboa.  
Relativamente a mudanças na cidade seiscentista, esta “ficará [apenas] 

marcada (...) pela remodelação do Paço da Ribeira ordenada por Filipe III de 

Espanha, II de Portugal, cujo resultado mais saliente será a construção de um novo 

torreão”26. 
No entanto, é a partir do momento da Restauração da Independência, em 

1640, que se observa uma maior preocupação relativamente ao planeamento e 

valorização arquitectónica da cidade. Ainda que em pequena escala, visto que a 

imagem de Lisboa só muda, verdadeiramente, com o plano de reconstrução da Baixa 
Pombalina, o maior impulsionador desta reforma urbanística — já durante o século 

XVIII — foi o rei D. João V27 que, aproveitando a riqueza vinda do Brasil, 

ambicionava devolver a Lisboa o seu protagonismo, na Europa. 

O plano de reestruturação de D. João V, não previa uma intervenção global. 
Baseava-se, sim, “na dinamização de determinados núcleos com realizações 

pontuais de maior ou menor escala”28. As igrejas do Menino de Deus, de Santo 

Estevão, da Patriarcal [da Ribeira de Lisboa], o Aqueduto das Águas Livres assim 

como os inúmeros chafarizes que mandou edificar pela cidade, são alguns exemplos 
que fundamentam a ambição do monarca em transformar Lisboa numa cidade 

“nova, moderna, opulenta e arejada”29.  

 
24 Fernando CASTELO-BRANCO – “Lisboa Maneirista: Revolução Urbana. O Bairro Alto” in O Livro de Lisboa. 
1ª Edição. Lisboa: Livros Horizontes, 1994, p. 219. 
25 Inicialmente, denominada de Rua Nova d’El Rei, foi mandada “edificar” por D. João II. Dizem que era tão 
estreita que apenas dava para passar um homem a cavalo. Com o aparecimento dos coches no século XVI, teve 
de ser alargada para, aproximadamente, 9 metros. 
26 Artur ROCHA – op. cit., p. 44. 
27 “Se coube a Francisco de Holanda a primeira iniciativa de estudo para a reestruturação urbana de Lisboa ainda 
que sem qualquer intenção realizadora, foi D. João V o primeiro monarca a tentar uma reforma urbana de fundo 
na sua cidade capital.” Walter ROSSA – Além da Baixa: Indícios de planeamento urbano na Lisboa setecentista. (Edição?). 
Lisboa: Instituto Português do Património Arquitectónico / Ministério da Cultura, 1998, p. 23. 
28 Idem, p. 23. 
29 Artur ROCHA – op. cit., p. 45. 
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No entanto, é com a construção da Igreja Patriarcal, em 1716, que o 

monarca foi capaz de provocar uma verdadeira alteração da cidade. Além da sua 

localização — que não foi escolhida ao acaso pois, se por um lado se situava na zona 

mais movimentada da cidade por outro, D. João V considerava que o vale da Baixa 
(e encostas ocidentais adjacentes) era a zona ideal para dar um novo olhar à cidade, 

“onde as ruas largas poderiam conviver com grandes construções ao mais moderno 

estilo europeu”30 — a sua edificação veio marcar a cisão de Lisboa em duas dioceses. 

Tal separação traduziu-se, em 1717, na clara ambição do rei, em dividir a cidade 
entre a diocese oriental (da Sé) e a ocidental (da Igreja Patriarcal), onde “a parte 

oriental era meramente a cidade [e] a parte ocidental a capital do reino, a sede 

comum do poder temporal e espiritual”31. Mais uma vez, anuncia-se o esquecimento 

e o abandono a que os bairros em volta do castelo — principalmente, Alfama e 
Mouraria — ainda hoje estão associados.  

Já a segunda metade do século XVIII, ficou marcada pelo terramoto de 1 de 

Novembro de 1755 seguido, de imediato, por um tsunami e um enorme incêndio que 

terá levado entre cinco a seis dias a ser extinto. Lisboa era já uma cidade com um 
vasto historial de tremores de terra, pelo que tal acontecimento não fora uma 

surpresa. No entanto, até à data, nenhum tivera um efeito tão destruidor como este. 

 

 
 

As zonas mais afectadas por tal tragédia foram, então, o Terreiro do Paço, a 

Baixa, o Rossio e ainda a parte norte de S. Roque (Bairro Alto). 

 
30 Artur ROCHA – op. cit., p. 45. 
31 Walter ROSSA – op. cit., p. 24. 

Figura nº 5  – Zonas atingidas pelo 
Terramoto de 1755. 
Retirado de Lisboa pombalina e o iluminismo 
de José-Augusto França 
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Curiosamente, a zona mais antiga da cidade — Bairros Orientais de Alfama, 

Mouraria e colina do Castelo de S. Jorge — não foi tão afectada pelo terramoto, em 

termos de destruição. Não se sabe ao certo porquê mas, supõe-se que tal fenómeno 

pode ser explicado pelo facto da colina se encontrar numa zona onde o do terreno 
é mais rígido e resistente (basalto) e por isso, ao invés dos terrenos moles e 

pantanosos do vale da Baixa, as fundações das construções que lá se situavam, eram 

também mais estáveis e resistentes. 

Apesar de não se conhecer com precisão o número de baixas32 causado pelo 
terramoto, sabe-se que a população de lisboa diminuiu drasticamente, não só pelo 

número elevadíssimo de mortos mas também devido ao enorme êxodo que se deu 

após a catástrofe vivida em Lisboa. Aliado a esta catástrofe,  

 
o balanço das perdas materiais [também] é aflitivo: de sessenta e cinco 

conventos só onze ficaram habitáveis, ainda que parcialmente destruídos; de sete 
recolhimentos só um podia ser habitado depois da catástrofe; e nenhum dos seis 

hospitais escapou ao incêndio, nem as cadeias, nem o Palácio da Inquisição. Trinta 
e três palácios das maiores famílias do reino foram destruídos quer pelo terramoto 
quer pelo incêndio (...). Mas a maior perda foi a casa real que sofreu, com a 
destruição do Paço da Ribeira, da Patriarcal e da Ópera.33 

 
Assim que foi controlada a situação inicial, rapidamente se começou a 

trabalhar para reerguer a cidade. O principal responsável por esse trabalho foi 

Sebastião José de Carvalho e Melo, secretário de estado do Reino, conhecido por 

Marquês de Pombal, a partir de 1770. Este, juntamente com o trabalho de excelência 

de Manuel da Maia, Eugénio dos Santos e Carlos Mardel, reconstruiu e transformou 
a cidade, para aquela que passou a ser conhecida pela “Nova Lisboa”34. 

Manuel da Maia, engenheiro-mor do rei D. José I, ficou encarregue de 

pensar em novas opções para reedificar a cidade e, ainda no ano da tragédia, 

 
32 “Os números propostos pelos particulares são extremamente variáveis: cartas escrita de Lisboa, pouco depois 
dos acontecimentos falam de 70 mil mortos, de 86 mil (ou seja, um terço da população), e um capitão de navio 
sueco chegou mesmo a fazer subir este número a 90 mil. Para Núncio, as perdas em vidas humanas teriam 
atingido o número de 40 mil. Pela carta de um francês sabemos que os primeiros cálculos davam apenas 14 a 
15 mil mortos.” José-Augusto FRANÇA – op. cit., p. 65. 
33 Idem, p. 67. 
34 Manuela BARREIRA e Teresa LEMOS – A Nova Lisboa: obra de Pombal, símbolo do iluminismo. Lisboa: ITE, 
1987. 
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apresentou três opções35, devidamente fundamentadas, sobre onde se deveria situar 

o novo coração da cidade. São estas:  

 

1. Reconstrução da cidade no mesmo sítio e da mesma forma como era, apenas 
com pontuais alterações e melhoramentos; 

2. Reconstrução da cidade no mesmo sítio mas segundo conceitos de 

planeamento urbanístico totalmente novos; 

3. Abandono da zona destruída pelo terramoto e construir uma nova 
cidade/urbanização em Belém. 

 

Ainda que a opção preferida de Manuel da Maia fosse a terceira, Marquês de 

Pombal escolheu avançar com a número dois e reerguer a cidade arrasada. Tomada 
esta decisão,  

 
para pôr em prática os princípios técnicos expressos nas Dissertações, 

[Manuel da Maia] constituiu três equipas dirigidas pelo Tenente Gualter da Fonseca 
e pelos Capitães Poppe e Eugénio dos Santos. Estes foram encarregados de 
elaborar duas ordens projectos para a parte baixa da nova cidade36.  

 
Surgiu, assim, um total de seis plantas. As primeiras três, por lhes ter sido 

imposto o respeito da localização das antigas igrejas, ermidas e freguesias, não 
apresentavam grandes inovações; já as três seguintes, por lhes ter sido concedido 

um traçado totalmente livre, apresentavam-se como opções muitíssimo mais 

adequadas ao pensamento (avançado para a época) de Marquês de Pombal e respeito 

pelas ideias do Iluminismo.  
A planta eleita para a reconstrução do vale da Baixa foi, então, a nº 5, de 

autoria de Eugénio dos Santos. Esta apresentava uma estrutura totalmente 

ortogonal, onde primava a simetria e as ruas largas, arejadas e iluminadas. Além 

destas características, o plano de Eugénio dos Santos previa ainda um vasto número 
de regras de segurança contra sismos e incêndios, tais como o número limitado de 

 
35 “Relatório a que se deu o nome de “Dissertação” é composto por três partes que foram sendo escritas pelo 
engenheiro-mor, ao passo que as decisões eram tomadas.” GOMES, Marta Teixeira – Reconversão de Edifícios 
Habitacionais em Lisboa: Aplicação ao Caso de Estudo das Unidades Hoteleiras. Dissertação de Mestrado em 
Arquitectura, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, 2011, p. 36. 
36 Manuela BARREIRA e Teresa LEMOS – op. cit. 



Palácio Belmonte 

 

20 

pisos por edifício, o desenho alinhado e proporcionado das fachadas, a invenção da 

gaiola pombalina e o prolongamento das empenas de cada prédio.  

A proposta, sem dúvida inovadora, destacou-se, ainda, das outras opções 

por dar especial destaque às duas principais praças da cidade: o Rossio e o Terreiro 
do Paço37. Neste planeamento, ambas as praças foram regularizadas e  

dimensionadas de forma a transparecer ritmos e funções diferentes. O Rossio, praça 

interior e central, passa a ser o coração da Baixa Pombalina, e a assumir um papel 

mais popular; o Terreiro do Paço, que a partir deste momento passa a ser 
denominado por Praça do Comércio, assume um papel de praça real e burguês, 

aliado às trocas comerciais oriundas do Mediterrâneo e do Atlântico. 

Uma vez terminadas as obras de reconstrução da Baixa de Lisboa, tornou-

se “nítido o contraste entre os bairros novos e os antigos poupados pela 
catástrofe”38, o que contribuiu mais uma vez para o esquecimento dos bairros 

populares de da cidade. A partir deste momento, as ruas estreitas, sinuosas e de 

aspecto sombrio passaram a ser substituídas por ruas bastante largas e direitas, onde 

as casas se agregam em conjuntos de quarteirões, de construção de qualidade. 
 

 
Figura nº 6 – Planta nº5. Mapa topográfico com proposta para a reconstrução da Baixa arruinada. 
Reprodução de Eugénio dos Santos (1758) 

 
37 No caso, da planta nº 4 do Eng. Gualter da Fonseca, as praças apresentam-se com as mesmas dimensões e 
características, não fazendo uma distinção do papel de cada uma; e na planta nº 6, de autoria do Capitão Poppe, 
o Terreiro do Paço, simplesmente, deixa de existir para dar lugar ao Jardim do Tabaco e da Bolsa. Manuela 
BARREIRA e Teresa LEMOS – op. cit. 
38 GOMES, Marta Teixeira – op. cit., p. 40. 
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Pátios de Lisboa 

Caracterização Geral, evolução histórica e o Pátio de D. Fradique 

 

Contrariamente ao rebuliço vivido na Ribeira de Lisboa, a partir do século 
XVI a zona da colina do Castelo de S. Jorge começou a atravessar um período de 

abandono e degradação. Tal facto deveu-se, principalmente, ao êxodo das famílias 

nobres ao pretenderem acompanhar a corte do rei D. Manuel I, do Paço da Alcáçova 

para a parte baixa da cidade. 
Tal migração deu azo a uma nova dinâmica na forma de a população lisboeta 

se organizar socialmente. Enquanto que grande parte da população mais rica se 

deslocava para a zona “nova” da cidade — considerada como sinónimo de 

modernidade e desenvolvimento — e fizeram edificar novos palácios, os mais 
pobres aproveitaram-se dos terrenos dos espaços senhoriais abandonados para 

construir neles ou à sua volta, casarios humildes, de forma a melhorar a sua 

qualidade de vida. 

O Palácio Belmonte desenvolve-se como ainda hoje se pode “ler”, em torno 
de um pátio de serventia pública — o Pátio de D. Fradique — e por isso torna-se 

relevante, para este estudo, conhecer as características gerais e particulares que se 

associam aos pátios de Lisboa, assim como compreender qual terá sido o seu papel 

consoante as épocas, as funções e os diferentes povos que habitaram Lisboa. 
Recuando até ao período islâmico, o tecido urbano muito denso e recortado 

característico deste povo parece, à primeira vista, surgir de uma falta de preocupação 

de planeamento urbano. No entanto, nada na organização das cidades muçulmanas 

surge ao acaso, uma vez que o estilo de vida deste povo baseia-se, essencialmente, 
na valorização de dois padrões de comportamento, estabelecidos no Alcorão: o 

intimismo e a comunidade.  

No urbanismo muçulmano, enquanto que a cidade se apresenta de forma 

despojada e sinuosa, onde prevalecem as ruas estreitas e os becos sem saída, “a casa 
islâmica representa (...) um interessante fenómeno entre a vivacidade do interior e o 

silêncio do exterior”39, em que os pátios são definidores da estrutura da mesma.  

 
39 Maria Mendonça SEARA – A casa islâmica como linguagem do ser: (des)continuidades. Projetos de habitação premiados 
pelo prémio Aga Khan para arquitetura. Dissertação de Mestrado, FAUP, 2015/2016, p. 88.  
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“Os pátios surgem precisamente da valorização (...) do intimismo”40. Por 

isso mesmo, durante este período, os pátios de Al-Usbuna eram vistos como 

“pequenos mundos familiares”41, de forte cariz mediterrânico e, devido à sua 

organização espacial — com o clima solarengo de Lisboa, que ajudam a definir os 
recintos dos pátios, na maioria das vezes protegidos sol — eram representativos da 

privacidade.  

Por esta razão, o pátio é considerado a alma do espaço e por isso mesmo é 

visto como o elemento arquitectónico mais importante da cidade.  
 

 
 

     
Figuras nº 7, 8, 9 e 10 – Evolução dos pátios de Lisboa. 
Fotografias de autores desconhecidos. Fontes: https://www.archdaily.com.br/br/01-20123/musealizacao-da-
area-arqueologica-da-praca-nova-do-castelo-de-s-jorge-carrilho-da-graca-arquitectos; 
http://apontamentoslisboa.blogspot.com/search/label/P%C3%A1tio%20do%20Curvo; 
https://images.squarespace-cdn.com/;  http://www.cm-lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/museu-da-
marioneta [consultados a 29.09.2019]. 

 
40 Ana Cristina LEITE e João Francisco VILHENA – Pátios de Lisboa: Aldeias entre muros. Lisboa: Gradiva, 1991, 
p. 11. 
41 Idem, p. 11. 
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Já no século XII, aquando da Conquista de Lisboa, é de notar uma sucessiva 

alteração do uso dos pátios da cidade. Enquanto que no passado, estes eram vistos 

como vazios urbanos “semi-públicos”42, no princípio da presença cristã, estes foram 

transformados em pequenas hortas ou quintais, anexados às habitações, na procura 
de ocupar o máximo de área possível, apontando para as possíveis divergências de 

concepção entre as práticas muçulmanas e as práticas cristãs quanto à utilização e 

valorização do espaço. Tal transformação deveu-se ao aumento considerável da 

população e, consequentemente, ao crescimento descontrolado da cidade e dos  
respectivos subúrbios. 

No entanto, por não existir, aparentemente, uma grande preocupação de 

planeamento e organização, como a que conhecemos a partir do período 

renascentista, a cidade cresceu organicamente durante a Idade Média Cristã, tendo 
por base um modelo de repetição das pré-existências. Desta forma, entende-se que 

o pátio medieval “não é mais que a continuação do pátio árabe, construído segundo 

os mesmo princípios urbanísticos e sociais comunitários”43 e que tais 

particularidades se irão manter presentes, no traçado da cidade, até meados do 
século XV e XVI. Infelizmente, hoje em dia já não é visível nenhum pátio de cariz 

muçulmano ou medieval44. 

A partir do século XV, a distribuição da sociedade de Lisboa mudou muito 

— implicando uma nova organização urbanística — e as razões que fundamentam 
esta mudança relacionam-se, essencialmente, com a crescente valorização da vida 

portuária, o desenvolvimento da vida comercial e mercantil no vale da Baixa e, por 

fim, a instalação da corte no Paço da Ribeira, como já foi referido anteriormente. A 

desvalorização da área da colina e, simbioticamente, a preferência pela Ribeira de 
Lisboa conduziram, respectivamente, à transformação e aproveitamento dos pátios 

já existentes, e ao aparecimento de novos.  

Se, por um lado, os pátios “antigos”, resultantes do abandono da casas 

senhoriais da colina do castelo, passaram a ser ocupados pelo povo e transformados 
em pequenos núcleos de habitação comunitária, os novos pátios situados, 

tendencialmente, nas proximidades da Ribeira de Lisboa, destacam-se por estarem 

“abertos para o exterior” de forma a poderem participar na agitação e vivacidade da 

 
42 Ana Cristina LEITE e João Francisco VILHENA – op. cit., p. 11. 
43 Idem, p. 11. 
44 Idem, p. 19. 
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“grande capital dos Descobrimentos”45. No entanto, e como consequência, estes 

novos pátios perdem o seu estatuto intimista, como é o caso do Pátio do Curvo — 

parte integrante do palácio da família Curvo Semedo, situado na Rua do Paraíso,  

hoje em dia, totalmente descaracterizado. 
Apesar do Pátio de D. Fradique não se enquadrar em nenhuma das 

categorias acima referidas, é certo que a fundação do mesmo remonta ao século 

XV46. Já durante o século XVI — inicialmente conhecido como as Hortas de D. 

Fradique47 por aí residir D. Fradique Manuel — a área do mesmo correspondia 
apenas ao espaço do actual Pátio de D. Fradique de Baixo;  no entanto, em 1684 foi 

ampliado para a dimensão que hoje reconhecemos. Este pátio apresenta 

características muito próprias, as quais não é possível comparar com mais nenhum 

pois, além de ser de serventia pública no interior da propriedade privada do Palácio 
Belmonte48, encontra-se seccionado em dois recintos — correntemente 

denominados pelo pátio de cima e o de baixo — que comunicam através de uma 

passagem abobadada.  
 

    
(à esquerda)  
Figura nº 11 – Pátio de D. Fradique de Cima 
Fotografia de Machado e Souza (1907) 
 
(à direita)  
Figura nº 12 – Pátio de D. Fradique de Baixo 
Fotografia de José Barão 

 
45 Ana Cristina LEITE e João Francisco VILHENA – op. cit., p. 14. 
46 Teresa VALE, Maria FERREIRA, Paula CORREIA e Helena RODRIGUES – “Palácio Belmonte e Pátio de 
D. Fradique” in Ficha de Inventário do Património Arquitetónico, DGPC / SIPA, 1998-2001. Disponível em: 
http://www.monumentos.gov.pt/  [consultado a 12.08.2019]. 
47 LOURENÇO, Ana Cristina – op. cit., p. 11. 
48 A História do pátio está directamente relacionada com a História do palácio. 
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Embora, actualmente, existam escassos exemplos de pátios quinhentistas 

em Lisboa, é a partir desta época que se começa a manifestar uma preocupação 

urbanística assente em princípios de regularidade, simetria e proporcionalidade. Em 

finais do século XV e inícios do século XVI, os pátios surgem sempre como uma 
solução urbanística e arquitectónica do conjunto habitacional onde prevalecem as 

preocupações sociais face às estéticas. Tais preocupações poderão estar relacionadas 

com a chegada dos princípios renascentistas a Portugal, nomeadamente a 

valorização do racionalismo e do antropocentrismo. 
Os planos urbanos para Lisboa tornam-se cada vez mais conscientes e, no 

caso dos pátios, vai-se notando, lentamente que, na maioria das vezes, são 

substituídos por pequenos espaços abertos nas traseiras das propriedades ou então 

por saguões. Esta substituição torna-se bastante notória entre os séculos XVI e 
XVII, sendo o Bairro Alto uma das zonas da cidade que melhor corrobora esta 

afirmação. Nesta época, o Bairro Alto destacava-se, do resto da cidade, pelo seu 

traçado regular e moderno e, tal como Fernando Castelo-Branco destaca, era “o sítio 

mais alto da cidade, mais descoberto ao norte, mais lavado dos ventos, e mais 
purificado nos ares”49.  

A própria disposição dos volumes que compõem o Palácio Belmonte 

encontra-se dividida devido à existência de dois saguões. Situação esta, que leva a 

acreditar que parte do palácio terá sido edificada durante aqueles séculos, tomando 
já em consideração as preocupações da época, relativamente à qualidade da 

circulação do ar. 

Avançando até ao período após o Terramoto de 1755, a Lisboa danificada foi 

parcialmente construída seguindo os cânones do Iluminismo, deixando para trás a 
cidade medieval que, a partir deste momento, passou a estar “praticamente 

circunscrita à colina [de S. Jorge], a Alfama e à Mouraria”50.  

O plano de reconstrução da futura Baixa Pombalina previa uma cidade 

moderna, de ruas largas e ortogonais entre si e sem a existência de pátios ou quintais. 
Em vez destes elementos, foi proposta a construção de saguões, estreitos e 

sistemáticos, que, além de resolverem aspectos de carácter funcional como o 

“arejamento e a infraestruturação das redes sanitárias”, solucionavam também 

problemas de partilhas de propriedade da população que, apesar da destruição, 

 
49 Fernando CASTELO-BRANCO – Lisboa Seiscentista. 4ª Edição. Lisboa: Livros Horizonte, 1990, p.20. 
50 Ana Cristina LEITE e João Francisco VILHENA – op. cit., p. 14 e 15. 
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permaneceu no mesmo local. A decisão de excluir os pátios e os quintais da 

paisagem da cidade lisboeta pode ter por base a interpretação de que estes espaços 

eram vistos como vazios urbanos resultantes da falta de planeamento e, portanto, 

deveriam ser evitados51. 
Além do plano da Baixa, durante o seu mandato como Ministro de D. José, 

Marquês de Pombal e os arquitectos pombalinos idealizou também a urbanização 

de novos bairros — como a Estefânia, Campo de Ourique e Campolide. 

Progressivamente, estendendo-se já ao longo do século XIX, a cidade divergiu em 
todas as direcções, agregando diversos núcleos suburbanos da mesma (alguns destes 

ainda de fundação medieval). Por esta razão, Lisboa não só cresceu em área como 

as zonas que outrora foram consideradas arrabaldes, passaram a ser parte integrante 

da capital portuguesa. Com este crescimento, a cidade adquiriu um grande número 
de novos pátios, na sua maioria de carácter rural, confirmando cada vez mais a 

presença de uma população pobre, mas comunitária, em Lisboa. Assim sendo, 

segundo alguns autores, a partir do século XIX, torna-se clara a chegada do “campo 

(...) à cidade [onde] o pátio mostra ser, cada vez mais, uma pequena aldeia”52. 
Já na viragem do século XIX e durante o século XX, a extinção das ordens 

religiosas em Portugal, assim como o crescente desenvolvimento do sector industrial 

em Lisboa, entre outros factores, desencadearam uma nova organização urbanística 

na cidade. Por estes dois motivos, surgiram duas novas categorias de pátios — 
resultantes da ocupação indevida dos claustros dos conventos abandonados e da 

criação de “Vilas Operárias”53 — cujo aparecimento, inevitavelmente, está 

relacionado com a sobrelotação da cidade e a falta de resposta, em termos 

habitacionais, da cidade face ao aumento demográfico.  
No entanto, por se tratarem de tipologias de pátios que se situam em zonas 

periféricas e, acima de tudo, muito afastadas, a nível conceptual, do Pátio de D. 

Fradique, para o estudo em causa, não se irá aprofundar mais este tema.       

 
51 “Nas vésperas do terramoto de 1755, (....) [Lisboa] era uma cidade com estruturas parcelares, com construções 
sistematicamente reconstruídas ou refeitas, ponteada por edifícios de bom porte e rodeada de hortas e quintais 
que penetravam na malha urbana” Ana Cristina LEITE e João Francisco VILHENA – op. cit., p. 14. 
52 Idem, p. 15. 
53 Bairros que se destinam às, então chamadas, classes laborais, que se caracterizam por serem habitações em 
banda, simples e muito densas, geralmente, agregadas às traseiras de prédios já existentes e formando uma rua 
ou um pátio de cariz comunitário. 
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Arquitectura Palaciana dos séculos XVII e XVIII 

 

Por se tratar de uma incógnita a data exacta em que o casario que compunha 
a residência da família Figueiredo — actual Palácio Belmonte — foi transformado 

e ampliado para a sua aparência apalaçada, que ainda hoje identificamos, surgiu a 

urgência de estudar a arquitectura nobre dos séculos XVII e XVIII. Seleccionou-se 

este intervalo de tempo por se destacarem elementos de especial importância no 
edifício em estudo, semelhantes a elementos arquitectónicos destes dois séculos.  

Desta forma, através duma análise comparativa tentar-se-á reduzir a janela 

temporal em que o edifício terá sido alterado, bem como identificar que elementos 

seriam anteriores a esta intervenção e que elementos foram introduzidos.  
 

 

Caracterização Geral 
 

Em inúmeros relatos e descrições da época (maioritariamente de viajantes 

estrangeiros) e, também, em estudos mais recentes, Lisboa de seiscentos é retratada 

como uma cidade de arquitectura pobre e medíocre, no que respeita a construções 

de carácter palaciano. Historiadores e olisipógrafos, como Horta Correia e Júlio de 
Castilho, retiram parte das suas conclusões da leitura e análise de documentos 

variados que, directa ou indirectamente, se relacionam com este período e, por isso 

mesmo, chegam a descrever os palácios urbanos do século XVII como “um grande 

casarão de expressão predominantemente horizontal”54 e que [os palácios] “nunca 
brilharam pelos primores arquitectónicos”55. 

Ainda que dúbias e, até mesmo, um pouco contraditórias56, é relativamente 

simples compreender as razões que justificam tais interpretações, associadas à 

criticada falta de investimento de arquitectura nobre, de qualidade, em Lisboa. 
Até à chegada da Dinastia de Bragança, a nobreza portuguesa não tinha por 

tradição, residir exclusivamente na capital do reino e, tão pouco, considerar a sua 

 
54 José Eduardo Horta CORREIA – “A Arquitectura: maneirismo e estilo chão” in História da Arte em Portugal. 
O maneirismo. Volume 7. Lisboa: Publicações Alfa, 1986, p. 134. 
55 Júlio de CASTILHO – Lisboa Antiga: Bairro Alto. Volume II. 2ª Edição. Lisboa: Bertrand, 1903, p. 109.  
56 “O recurso às descrições e apreciações dos viajantes estrangeiros também não tem conduzido a conclusões 
seguras, antes pelo contrário, já que essas apreciações são quase sempre generalistas e contraditórias entre si” 
João Vieira CALDAS –“João Antunes e a casa nobre do seu tempo”, in Actas do Colóquio João Antunes (1643-
1712) e a Arte do seu Tempo (no prelo), p. 5. 
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residência em Lisboa, como a principal, pelo que então as suas habitações não teriam 

grande valor arquitectónico e destacarem-se pela sua dimensão, relativamente ao 

casario restante, seria o suficiente. Tal fenómeno é transversal em toda a Europa e 

não sucede apenas em Portugal pois, até ao final da Idade Média, era vulgar a 
itinerância das cortes e, o conceito de capital, era algo que ainda não existia. Passa a 

existir, a partir do século XVII com a fixação dos cânones do Iluminismo e da 

centralidade do poder real.  

Deste modo e, apesar de existirem excepções, compreende-se que a 
oscilação da corte portuguesa é característica nas dinastias portuguesas anteriores e 

prolongou-se até ao fim da monarquia partilhada com Espanha. Ainda que por 

razões diferentes, relativamente aos séculos anteriores, durante esta época, a nobreza 

portuguesa encontrava-se dispersa pelo país pois, à excepção do rei Filipe I (II de 
Espanha) que viveu cerca de dois anos em Lisboa e ainda ponderou considerá-la 

capital do reino, os monarcas que lhe sucederam nunca habitaram em Portugal 

tempo suficiente para que uma corte aqui se estabelecesse. Pelo contrário, 

estabeleceram-se em Madrid — situada no centro da Península Ibérica — onde 
prevalecia uma corte maioritariamente castelhana. 

Foi em 1640, após a Restauração da Independência que se começaram a 

criar condições para o assentamento duma nobreza de corte em Lisboa e, 

consequentemente, observou-se um maior investimento na construção privada. 
Embora tal mudança tenha começado a surgir logo em 1640, o crescimento da 

arquitectura civil fez-se notar, vigorosamente, apenas após a assinatura do Tratado 

de Paz entre Portugal e Espanha, que marcou o fim da Guerra da Restauração, em 

1668. 
Uma vez que tal tratado teve lugar já durante a segunda metade do século 

XVII, torna-se claro que a grande maioria das obras de remodelação, 

engrandecimento ou de construção de palácios urbanos, “concentraram-se nos anos 

da viragem de seiscentos para setecentos, ou tiveram lugar já no século XVIII”57, 
pelo que, até ao período joanino, não é possível distinguir características 

arquitectónicas e/ou decorativas, entre os dois séculos referidos. 

Se até esta época, os palácios urbanos se caracterizavam pela sua 

irregularidade, muitas vezes assente na aglomeração de corpos de épocas e estilos 
diversos, só a partir dos finais do século XVII, os palácios em Lisboa começaram a 

 
57 João Vieira CALDAS – op. cit., p. 6. 
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adquirir um gosto e uma simplicidade, alicerçada em cânones do Renascimento 

como a regularidade e o reintroduzir de elementos arquitectónicos de índole clássica. 

É, então, a partir deste momento, que a capital portuguesa se enche de 

grandes casarões onde prima a regularidade, a simetria e proporcionalidade das 
fachadas. Tipicamente, são edifícios compostos por 3 ou mais pisos (e, 

possivelmente, um mezanino), em que o piso nobre corresponde ao piso superior. 

A ilusão óptica criada entre o interior e o exterior, é também uma constante, uma 

vez que nem sempre a altura total do edifício ou o número real de pisos corresponde 
ao que é visível pela fachada. Assim, como Leonor Ferrão afirma no seu texto sobre 

palácios e conventos no período pós-restauração, “manteve-se uma tradição que se 

traduzia em formas muito subtis de mostrar escondendo”58. Tal situação não surge 

ao acaso pois, por muitas destas casas senhoriais resultarem de transformações ou 
ampliações — situação em que se enquadra o Palácio Belmonte — frequentemente, 

a implantação é bastante acidentada, chegando a vencer grandes desníveis ou até 

mesmo implicar a demolição de partes envolventes. O palácio em estudo, “é 

bastante irregular, em planta, e acusa os acrescentamentos e sobreposições levados 
a efeito nos séculos XVII e XVIII”59. No entanto, não é por isso que deixa de 

representar uma expressão tipicamente seiscentista. 

Aliado a estas características, o piso nobre é também identificável pelas suas 

majestosas janelas de sacada, emolduradas por uma faixa de cantaria lisa, quase 
sempre, encimadas por um “entablamento simplificado, em que o primeiro lintel 

corresponde à arquitrave e o segundo lintel substitui o friso”60 e assentes numa faixa, 

também de cantaria, saliente que tem a função de suportar as guardas de ferro das 

janelas e separar, visualmente, o piso nobre dos pisos inferiores. Esta mesma faixa 
pode, no entanto, apresentar-se de duas formas distintas: ora é um linha contínua 

sempre com a mesma espessura ora, no local onde se situa o vão, a faixa avança 

ligeiramente, de forma a criar uma varanda.  
Pelo exterior, é ainda identificável em quase todos os palácios deste período, 

uma fila de janelas baixas, devidamente alinhadas com as janelas de sacada. Na 

maioria dos casos, estas são falsas, pelo que correspondem ainda ao altíssimo pé 

direito do piso nobre e, apenas são representadas, no exterior, para dar à fachada 

 
58 Leonor FERRÃO – op. cit., p. 244. 
59 Norberto de ARAÚJO – Inventário de Lisboa. Fascículo V. 1ª Edição. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 
1947, p. 40. 
60 João Vieira CALDAS – op. cit., p. 18. 
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uma aparência mais harmoniosa e proporcionada. Quando não são falsas, 

geralmente, situam-se apenas nas extremidades do edifício uma vez que, 

correspondem ao mezanino que encima o piso nobre ou, caso contrário, iluminam 

superiormente os grandes salões. 
Outro apontamento habitual entre os palácios dos finais do século XVII, 

nomeadamente aqueles que sofreram grandes alterações relativamente ao seu estado 

original, é o destaque de largos cunhais, em pedra, e o emoldurar de uma cornija 

junto ao telhado que, além de transparecer a corrente classicista retomada pelo 
Renascimento, garante também uma aparência mais coesa e una, ao edifício. 
 

    
(à esquerda)  
Figura nº 13 – Janelas de sacada e janelas baixas (falsas) do Palácio Belmonte. 
Fotografia da autora 
 
(à direita)  
Figura nº 14 – Cunhal de cantaria numa fachada exterior do Palácio Belmonte. 
Fotografia da autora 

 
Por último, quanto à distribuição espacial do interior dos palácios assim 

como a sua disposição relativamente à decoração e ao mobiliário, ainda muito está 

por estudar pelo que é difícil enumerar traços comuns. No entanto, é possível 

destacar o uso frequente de silhares de azulejos azuis e brancos — decorados com 
temáticas históricas, mitológicas, de caça ou campestres —; a utilização de tectos de 

masseira ou em abóbada falsa; a irregularidade de dimensões e falta de 

ortogonalidade dos compartimentos — que denuncia a origem do palácio, anterior 

ao movimento renascentista; e, por último, a preocupação, mais uma vez, da 
presença de proporção e simetria tornando-se muito frequente a existência de portas 

falsas. 
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Portais de Lisboa 
 

Dos palácios seis-setecentistas que surgiram, em muitos dos casos, no 
rescaldo da Restauração da Independência, a fachada principal é valorizada com um 

portal, com o objectivo de cortar a monotonia e aspecto regrado do edifício. Esta 

característica, por surgir como forma de enobrecer o aspecto global do palácio, tem 

também, por norma, uma aparência mais elaborada e dinâmica que o resto da 
fachada, sendo, geralmente, o elemento que mais sobressai em todo o edifício. A 

maioria dos portais são, ainda, rematados com a pedra de armas da família 

proprietária do edifício.61  

Visto que o elemento arquitectónico de maior destaque no Palácio Belmonte 
é, precisamente, o seu portal — e que ainda hoje é utilizado como entrada principal 

do actual hotel — tornou-se necessário compará-lo com portais semelhantes, da 

mesma época, de forma a tentar conhecer um pouco mais sobre a sua origem. Deste 

modo, foram selecionados, para esta comparação, os portais dos palácios da Palhavã 
(c. 1668), na actual Praça de Espanha; do Marquês do Alegrete (c. 1694), demolido 

em 1946 e situado na actual Praça do Martim Moniz; da Bemposta (c. 1701), junto 

ao Campo Mártires da Pátria; e, por último, da Igreja do Menino de Deus (1711), 

situada na colina do Castelo de S. Jorge, muito próximo do Palácio Belmonte.  
À excepção dos dois últimos exemplos acima referidos, cuja autoria é 

atribuída ao arquitecto João Antunes62, não só se desconhecem os nomes dos 

autores dos restantes portais, como também não se sabe o ano exacto em que terão 

sido construídos, pelo que se irá assumir que terá sucedido alguns anos após o início 
da empreitada. Assim sendo, é incontestável afirmar que, tanto o processo de 

transformação e ampliação do Palácio Belmonte como a construção do seu portal  

 
61 “Uma das características que por vezes revela a origem aristocrática do edifício é a presença de um brasão. 
Em regra este encontra-se incluído no conjunto do portal nobre ou alinhado com o mesmo e ainda centrado na 
fachada independentemente do portal nobre. Apenas em dois casos, o brasão é colocado sobre o cunhal de 
gaveto, destacando-se de tal forma que parece não pertencer ao edifício respectivo.” Pedro Luís DURAND – 
A casa nobre pré-joanina em Lisboa. Caso de estudo: o Palácio do “Bichinho de Conta”. Dissertação de Mestrado em 
Arquitectura, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa,  2012, p. 18. 
62 “Desconhece-se a data exacta em que foram iniciadas as obras de construção do Palácio da Bemposta, 
provavelmente em 1701 e da autoria de João Antunes”. / “O projecto da igreja Menino de Deus não tem autor 
documentalmente conhecido, mas nesse ano de 1711 o Arq. João Antunes continuava a desempenhar os cargos 
de arquitecto régio e das Ordens Religiosas (...) [e graças à] grande sensibilidade artística de Gustavo de Matos 
Sequeira e de Reynaldo dos Santos, primeiro, e aos trabalhos do historiador de Arte José Fernandes Pereira (...) 
permitiram imputar-lhe a igreja Menino de Deus como seu último projecto”. Eduardo SUCENA – Dicionário da 
História de Lisboa. 1ª Edição. Lisboa: Carlos Quintas & Associados - Consultores, Lda., 1994, p. 159 e 574. 
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Figura nº 15 – Portal do Palácio Belmonte.  

Fotografia da autora 
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(de cima para baixo e da esquerda para a direita)  
 
Figura nº 16, 17, 18 e 19 – Portais dos palácios da Palhavã; Marquês do Alegrete; da Bemposta; e da Igreja Menino de Deus.  
Fotografias de autores desconhecidos. Retiradas do Arquivo Municipal de Lisboa. 
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na fachada sul do edifício, terá sucedido algures na viragem do final do século XVII 

para o XVIII. 

Caracterizado pela sua imagem proto-barroca, o portal do Palácio Belmonte 

assemelha-se, à primeira vista, principalmente, ao portal (sul) do Palácio Marquês do 
Alegrete. Representantes duma linguagem classicizante que tenta reproduzir alguns 

dos elementos mais característicos da ordem dórica, ambos os portais erguem-se 

sobre duas pilastras de cantaria, assentes em dois “degraus” que remetem para as 

estereóbatas dos templos gregos. Contudo, enquanto que no Palácio Belmonte as 
pilastras são estriadas e ladeadas por enrolamentos, no caso do Palácio Marquês do 

Alegrete estas apresentam um desenho com um rebaixo, bastante mais simplificado.  

Avançando agora, para a descrição e a representação do entablamento do 

portal (do Palácio Belmonte), este apresenta-se, mais uma vez, como um elemento 
clássico da ordem dórica. No caso do edifício em estudo, a arquitrave tem um papel 

quase que residual pelo que o protagonista é o friso, ornamentado com tríglifos 

intercalados com métopas em pontas de diamante.  

Tendo em conta este elemento, o único portal que recorre ao mesmo tipo 
de representação é o arco/portal do Palácio da Palhavã, ainda que de forma menos 

perceptível, pelo que os restantes dispõem de friso em pontas de diamante 

alternadas com formas rectangulares em relevo (Palácio Marquês do Alegrete e Paço 

da Bemposta) ou liso (Igreja Menino de Deus).  
Também a abertura do vão do portal, difere bastante de exemplo para 

exemplo pelo que é difícil estabelecer uma regra definidora deste período. No 

entanto, nos portais seleccionados, é possível observar-se que a maioria é de verga 

recta. Porém, como exemplo excepcional, o Palácio Belmonte apresenta-se com 
uma abertura em arco abatido, rematado com uma chave ligeiramente saliente e de 

relevo simples. 

Seguindo para o frontão, todos os exemplos indicados apresentam 

semelhanças entre si: uns mais elaborados, como na Igreja Menino de Deus, e outros 
mais simples como no Paço da Bemposta, revelando deste modo os diferentes 

períodos em que, possivelmente, foram construídos. O portal da Igreja do Menino 

de Deus, por exemplo, apesar de ter “elementos de gramática renascentista, como 
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(...) as folhas de acantos e as colunas caneladas extremamente sóbrias”63 tem também 

um frontão composto por duas volutas, de aparência concheada, que são claramente 

barrocas64. No entanto, algo que é comum entre os frontões dos diversos portais é 

o facto de todos serem curvos e interrompidos por um elemento de destaque 
superior, neste caso, uma janela ou o brasão de armas.  

Uma vez que o portal do palácio em análise dispõe de uma janela de peitoril, 

correspondente ao piso nobre, torna-se mais relevante estudar os edifícios que 

também apresentem a mesma composição. São estes o Palácio Marquês do Alegrete 
e a Igreja Menino de Deus. Em ambos os palácio referidos, a composição das janelas 

aproxima-se mais entre si do que com a janela da igreja, pois encontram-se 

envolvidas por uma moldura de cantaria lisa, ligeiramente saliente e contornada por 

uma voluta de cada lado, encimada por um friso em pontas de diamante e por um 
frontão — nas duas situações curvos mas, no caso do Palácio Belmonte, 

interrompido pelo brasão de armas da família Figueiredo Cabral da Câmara.  

O frontão apresenta-se muitas vezes com dois pináculos a ladeá-lo, como se 

pode observar no portal da Palhavã, no do Marquês do Alegrete e no Belmonte, 
e/ou com figuras alegóricas como se observa no Palácio da Palhavã. O frontão do 

Palácio dos Condes de Belmonte está, então, decorado com “dois exuberantes 

pináculos [estriados], com gomos”65, à semelhança do Palácio Marquês do Alegrete. 

O portal do Palácio da Palhavã também apresenta dois pináculos, contudo, estes são 
bastante mais alongados e de geometria piramidal. As figuras não existem no portal 

do palácio Belmonte pelo que se torna irrelevante aprofundar o estudo sobre eles. 

Por último,  
Apesar destas características comuns, que em geral os [portais] palácios 

partilham, é possível, ainda assim, identificar duas tendências distintas na 
conformação das fachadas. No primeiro grupo, a relação entre altura e 
comprimento do pano de fachada fornecem ao palácio um carácter mais compacto 
a fazer lembrar uma arquitetura verdadeiramente urbana. No segundo grupo, (...) o 

carácter horizontal da fachada é dominante66. 

 
63 SYNEK, Manuela – “A Igreja Do Menino Deus: Peça Importante do Barroco Olisiponense que resistiu ao 
Terramoto de 1755 e cuja autoria é discutível” in Lisboa: Revista Municipal. 2ª Série, n.º 20. Lisboa: Edições CML 
/ DSCC / Repartição De Acção Cultural, 1987, p. 19. 
64 SYNEK, Manuela – op. cit., p. 19. 
65 Maria João Pereira COUTINHO – “Arquitectura e supremacia: analogias entre a decoração de portais e arcos 
no contexto das festividades filipinas e brigantinas” in Cadernos do Arquivo Municipal. ISSN 2183-3176. 2ª Série nº 
7, 2017, p. 50. 
66 Pedro Luís DURAND – op. cit., p. 17 e 18. 
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Quadro Síntese 

 

 Palácio Condes 
de Belmonte 

Palácio 
Marquês do 

Alegrete 

Palácio 
Palhavã 

(Sarzedas) 

Palácio da 
Bemposta 

Igreja 
Menino de 

Deus 

Ano de 
construção 

Desconhecido. 
2ª metade século 

XVII (aprox.) 
1694 (aprox.) 1660 - 1668  

(aprox.) 1701 (aprox.) 1711 (aprox.) 

Autor  
Desconhecido Desconhecido Desconhecido 

Possivelmente 
Arq. João 
Antunes 

Possivelment
e Arq. João 

Antunes 

Pilastras / 
Colunas Estriadas.  

Ordem Dórica 

Lisas, com 
rebaixo.  

Ordem Dórica 

Blocos de 
pedra 

aparelhada ao 
gosto romano 

Lisas, com 
rebaixo.  

Ordem Dórica 

Caneladas. 
Ordem 
Coríntia 

Enrolamentos 
laterais 

Sim, nas pilastras 
e à volta da 

janela 

Sim, à volta do 
brasão Sim Não tem Sim, à volta 

da janela 

Friso Tríglifos 
intercalados com 

métopas de 
pontas de 
diamantes 

Pontas de 
diamantes 

intercalados 
com formas 
rectangulares 

em relevo 

Tríglifos e 
lacrimais 

Pontas de 
diamantes 

intercalados 
com formas 
rectangulares 

em relevo 

Liso 

Abertura do 
vão Arco Abatido Verga Recta Arco de volta 

perfeita Verga Recta Verga Recta 

Frontão Semi-circular. 
Quebrado 

Semi-circular. 
Quebrado 

Semi-circular. 
Quebrado 

Semi-circular. 
Quebrado Quebrado 

C/ volutas Sim Sim Sim Não tem Sim. Volutas 
concheadas 

Janela Sim Sim Não tem Não tem Sim 

Pináculos Dois. Estriadas e 
com gomos 

Dois. Estriadas 
e com gomos 

Dois. 
Piramidais Não tem Não tem 

Brasão Por cima da 
janela Não tem No centro do 

frontão 
No centro do 

frontão 
No centro do 

frontão 

Figura(s) Não tem Não tem Duas figuras  Não tem Não tem 

 
Tabela nº 1 – Quadro Síntese dos elementos decorativos que compõem os portais dos palácios. 
Reprodução da autora  
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Descrição Geral 

 

O Palácio Belmonte — “o mais antigo Palácio lisboeta, classificado como 
Monumento Nacional”67 — está situado na Freguesia de Santa Maria Maior68, na 

intersecção entre a Travessa do Funil e a Rua do Chão da Feira e as suas primeiras 

construções remontam ao século XV (1449). Destaca-se pela sua aparência irregular 

e bastante compartimentada, adquirida após “sucessivas alterações”69. No entanto,  
caracteriza-se também pela sua implantação privilegiada, na encosta da colina do 

castelo de S. Jorge, adossado a um troço da Cerca Moura tendo englobado três torres 

defensivas que a compunham. Apesar de se desconhecer quem terá mandado 

edificar o palácio, sabe-se que este surge da aglomeração de inúmeras pequenas casas 
e que, mais tarde, foi-lhe conferido o aspecto apalaçado seiscentista que ainda hoje 

é possível reconhecer. 

Actualmente, o palácio é uma unidade hoteleira de luxo que alberga dez 

suites, um restaurante, uma cafetaria e diversos “terraços” com uma vista singular 
sobre o rio Tejo e todo o vale da Baixa. Pelo Palácio atravessa-se ainda o Pátio de 

D. Fradique que data também de tempos medievais e que, praticamente desde 

sempre, é de serventia pública. 
 

 
 

 
67 Pedro Quirino da FONSECA (?) – “Palácio Belmonte” in Revista Architécti. Volume nº 52. 1º Edição. Estoril: 
Editora Trifório, 2000, p. 86. 
68 Historicamente, o Palácio Belmonte sempre pertenceu à Freguesia de Santiago (uma das mais antigas da 
cidade). No entanto, devido à sua pequena dimensão e reduzido número de habitantes, como consequência de 
uma reorganização administrativa levada a cabo em 2012, foi determinada extinta e o seu território passou a 
integrar a Freguesia de Santa Maria Maior.  
Disponível em: http://www.cm-lisboa.pt/municipio/juntas-de-freguesia/freguesia-de-santa-maria-maior 
[consultado a 10.09.2019]. 
69 Eduardo SUCENA – op. cit., p. 66. 



 

 

  

Figura nº 20 – Planta de localização do Palácio Belmonte 
Reprodução da autora  
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Localização Travessa do Funil, 14 

 
  
Data de construção 1449 
Uso / Tipologia Habitação 
Arquitecto Desconhecido 
Proprietário Família Figueiredo 

Cabral Câmara 
 

 
 

 
Data de reabilitação 
e adaptação 

1995 a 2001;  
2011 e 2016. 

Uso / Tipologia Unidade Hoteleira 
Arquitecto(s) Arq. Pedro Quirino da 

Fonseca e Arq. 
Alexandre Castro Freire 

Proprietário Frédéric Coustols 
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Proprietários — Família Figueiredo Cabral da Câmara  

 
Durante cerca de cinco séculos, ainda que conhecido por outras 

designações, o Palácio Belmonte pertenceu à família Figueiredo Cabral da Câmara70 

— uma das famílias nobres mais influentes de Portugal e que ainda hoje mantém 

descendência. 
Recuando até ao dia 8 de Abril de 1449 — registo mais antigo que se 

conhece sobre o edifício — sabe-se que Brás Afonso Correia, Corregedor em Lisboa 

de El-rei D. Manuel I, “comprou umas casas, quintal e estrebaria junto à Porta de 

Sta. Maria da Alcáçova71, a Aires da Silva e sua mulher Guiomar de Castro”72 e, mais 
tarde, a 8 de Agosto de 1503, ampliou a sua propriedade, ao comprar um pedaço de 

chão, fora dos limites da Cerca Moura, junto às outras casas. Tal fracção, julga-se 

que se situa no sítio que posteriormente se veio a chamar Pátio de D. Fradique de 

Baixo, assim denominado por aí ter residido, também, o Fidalgo (da futura) Casa de 
Atalaia e Tancos, D. Fradique Manuel. 

Por casamento de sua filha, Maria Correia, com Rui de Figueiredo, em 1501, 

as casas que actualmente correspondem ao palácio passam a ficar em nome da 

família Figueiredo. Daí em diante, as referidas casas foram tendo sucessivas 
anexações e alterações. No entanto, apesar da tradição situar em meados do século 

XVII as grandes obras de melhoramento do conjunto, é só em finais do mesmo 

século que as casas sofrem a grande intervenção que as unifica e converte numa 

residência senhorial apalaçada. Infelizmente, não é certo em que período tal 
transformação terá ocorrido e, devido à falta de informação, as opiniões chegam a 

ser incoerentes. Algumas fontes indicam que terá sido por volta de 1640, outras 

afirmam que terá sucedido já no início do século XVIII e outras, ainda, consideram 

que tal transformação só terá ocorrido após o terramoto de 1755!! Contudo, apesar 
destas incertezas, é sabido que nesta transformação, se deu a unificação do volume 

que integra as muralhas com os volumes restantes, a construção do portão de 

entrada para o pátio murado (de D. Fradique de cima), a construção do grande 

terraço virado para o rio e, por último, a reformulação de “cinco fachadas, ao gosto 

 
70 Consultar Árvore Genealógica da Família Figueiredo Cabral da Câmara – ANEXO 3, p. 98. 
71 “(...) a porta de Sta. Maria da Alcáçova, que era evidentemente a portal oriental das que mencionámos, que se 
abria no Chão da Feira, incorrectamente designada depois por porta de D. Fradique”. Augusto Vieira da SILVA 
– op. cit., p. 185. 
72 Eduardo SUCENA – op. cit., p. 158. 
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da época”73. Em Fevereiro de 1648, o então proprietário do edifício, Pedro 

Figueiredo de Alarcão, terá comprado a D. Luís Manuel de Távora74 umas 

“cavalariças, cocheiras, moradas de casas, palheiros, poço e uma grande horta”75 

(correspondente à totalidade do Pátio de D. Fradique de Baixo), “fechando”, assim, 
os limites do palácio.  

Já durante o século XVIII, por morte do então proprietário Rodrigo 

António de Figueiredo — que não deixou descendência — a casa passa a pertencer 

à sua irmã D. Madalena Luísa de Lencastre casada com D. Vasco da Câmara. A 
partir deste momento a família Figueiredo adquire dois novos apelidos e passa a ser, 

formalmente conhecida por Família Figueiredo Cabral da Câmara. 

Em 1805, seu neto D. Vasco Manuel Figueiredo Cabral da Câmara, um 

homem bastante influente na corte de D. João VI e proprietário de todo o complexo 
do Pátio de D. Fradique, é nomeado o 1.º Conde de Belmonte. É, a partir de então 

que o complexo passa a ser conhecido por Palácio Belmonte.  

Do século XIX em diante, pouco se sabe sobre os proprietários do palácio 

e se terão ou não alterado algo na estrutura do edifício. Os últimos registos de 
alterações substanciais datam de 1878, quando foi construída uma capela suspensa 

sob a abóbada do túnel que liga os dois recintos do Pátio de D. Fradique. Não se 

conhece, igualmente, quem terá sido o último membro da família a morar aqui de 

forma mais permanente. No entanto, sabe-se que o palácio era comumente 
arrendado a diversos inquilinos, pelo menos desde a tragédia de 1755 — “em 1818 

aí funcionava o colégio de Louis Maigre Restier. Por ocasião da epidemia de febre 

amarela em Lisboa (1857) consta que serviu de hospital, mais tarde esteve nele 

instalado o comissariado da polícia (...) e alguns anexos, sobre a torre e as muralhas 
[estavam] arrendados [para habitação], assim como as casas do pátio de D. Fradique 

de Baixo”76. 

Chegando século XX, o Palácio Belmonte encontrava-se devoluto e 

completamente degradado, tendo as suas proprietárias sido intimadas a recuperá-lo 
pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), inúmeras vezes. Uma vez que tal situação 

 
73 Sílvia LEITE - “Palácio Belmonte” in Direcção Geral do Património. DIDA / IGESPAR, I.P., 2007. Disponível 
em: http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-
patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73564 [consultado a 20.09.2019]. 
74 Conde de Atalaia e Quarto neto de D. Fradique Manuel. 
75 Eduardo SUCENA – op. cit., p.158. 
76 Augusto Vieira da SILVA – op. cit., p. 189. 
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não foi suficiente para tornar o edifício habitável de novo, em 1994 este foi vendido 

ao actual proprietário, Pierre Frédéric Coustols, que o reabilitou e transformou 

numa unidade hoteleira de luxo.   
 

 
 

 
 

 

(de cima para baixo) 
 
 
Figura nº 21 – Palácio Belmonte visto da Rua do 
Chão da Feira. 
Fotografia de Eduardo Portugal (1938) 
 
Figura nº 22 – Palácio Belmonte visto do Pátio de 
D. Fradique de Baixo. 
Fotografia de Eduardo Portugal (1940) 
 
Figura nº 23 – Brasão da Família Figueiredo Cabral  
Fotografia da autora 
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Implantação e Organização Espacial 

 
Ao contrário de grande parte dos palácios que foram alvo de transformações 

durante a segunda metade do século XVII77 e durante a qual lhes foi conferida uma 

disposição estruturada e pensada, o Palácio dos Condes de Belmonte — apesar de 

se enquadrar no mesmo período de transformação — caracteriza-se, 
arquitectonicamente falando, precisamente pelo oposto: pela sua irregularidade, 

organicidade construtiva e falta de regra definidora do espaço. 

O Palácio Belmonte ocupa um terreno de implantação aproximadamente 

rectangular e encontra-se totalmente absorvido pela envolvente urbana que o rodeia, 
denunciando a sua primeira edificação pré-seiscentista e, consequentemente, a sua 

adaptação às inúmeras mutações que a cidade sofreu, especialmente nos bairros mais 

antigos como Alfama e a Mouraria. 

Exteriormente, o edifício em análise, apresenta um aspecto apalaçado 
próprio do final do século XVII. No entanto na sua disposição, organização espacial 

e em situações de menor relevância, transparece a sua origem anterior: a cobertura 

— bastante compartimentada, disposta irregularmente e com um número muito 

variado de águas — e a fachada principal — dividida em duas secções — são alguns 
dos elementos que mais se destacam no palácio. 

Entrando pelo portal de cantaria, de remate contracurvado inserido num 

frontão interrompido, que dá acesso ao Pátio de D. Fradique (de Cima), situa-se, do 

lado esquerdo, o corpo do palácio que, frequentemente, é considerado o principal 
devido à presença de um portal nobre. Este corpo, encontra-se orientado a sul e 

adossado a um troço da muralha da Alcáçova. No entanto, apesar da sua 

centralidade e simetria presente, dizer que a fachada principal se cinge apenas a este 

volume, é incorrecto. Isto porque, é incontestável afirmar que a fachada que se 
“desenrola ortogonalmente ao pano da entrada nobre”78 é também parte integrante 

da fachada principal. Virada a poente, correspondente a um segundo corpo, e,  

parcialmente, construída sobre a Cerca Velha: é composta por três janelas de sacada, 

que marcam o piso nobre, encimadas por outras três janelas cegas de mezanino. Ao 
nível do piso térreo, do lado esquerdo, abre-se um corredor abobadado, de 22 

 
77 Consequência do investimento na construção de arquitectura civil durante o período pós-Restauração da 
Independência. Acontecimento explicado no capítulo anterior: “Arquitectura Palaciana dos séculos XVII e 
XVIII”, p. 26. 
78 Pedro Luís DURAND – op. cit., p. 21. 



Palácio Belmonte 

 

46 

metros de comprimento, que dá acesso ao Pátio de D. Fradique de Baixo. Acredita-

se, ainda que sem certezas, que tal abertura corresponderá a uma porta primitiva da 

Cerca Velha que, à falta de informação exacta, é chamada de Porta de D. Fradique. 

Apesar de não existirem registos que provem a existência da mesma, autores como 
Augusto Vieira da Silva afirmam que esta terá existido, até pela semelhança 

volumétrica de construção que cresceu adossada a este vão79. 
Fechando o núcleo que envolve o pátio de D. Fradique de Cima, do lado 

direito de quem entra pelo portão situa-se o corpo de carácter mais pobre de todo 
edifício. Trata-se dum volume muito simples e de apenas um piso, marcado pela 

presença por três vãos (duas portas e uma janela) e alado de uma passagem de ligação 

com o jardim, situado nas traseiras do palácio. Já o volume que enfrenta o jardim 

virado a sul, dispõe de uma maior complexidade construtiva. Destaca-se, 
essencialmente, pela sua varanda que liga todas as janelas de sacada correspondentes 

a um dos salões nobres do edifício. Além disso, este último volume estabelece ainda 

ligação com o corpo orientado a nascente — virado para o rio e para o pátio de 

baixo — que integra duas torres da Cerca Moura e que se pensa ser o de edificação 
mais primitiva. Situado na zona tardoz do palácio, “evidencia as sobreposições e 

acrescentamentos a que o edifício foi submetido aos longo do anos”80. 

Assim sendo, entende-se que o palácio — composto por um aglomerado de 

corpos acrescentados ao longo do tempo — apresenta uma “volumetria 
escalonada”81 que além de integrar parte da Cerca Moura, integra também três das 

suas torres defensivas — duas de secção quadrangular e uma pentagonal. Por esta 

razão, o palácio soma um total de seis pisos, ainda que com áreas e aproveitamentos 

distintos82, contrariando assim a concepção de alguns autores que consideram que  
 

 
79 “À porta que existia na cerca moura não se faz referência no contrato de escritura; lá ficou, e as casas, ou o 
palácio construído no sitio dela, eram contíguos à porta, ou passavam por cima dela, como sucedida em quase 
todas as portas da cerca, que tinham, como temos visto, habitações por cima dos vãos das passagens. (...) Foi 
D. Fradique Manuel quem legou o nome à porta da muralha da cerca, que dava passagem do interior da cidade 
para as suas hortas e que lá se conserva com a forma de corredor abobadado.” Augusto Vieira da SILVA – op. 
cit., p. 185 e 186. 
80 Teresa VALE, Maria FERREIRA, Paula CORREIA e Helena RODRIGUES – “Palácio Belmonte e Pátio de 
D. Fradique” in Ficha de Inventário do Património Arquitetónico, DGPC / SIPA, 1998-2001. Disponível em: 
http://www.monumentos.gov.pt/  [consultado a 25.09.2019]. 
81 Teresa VALE, Maria FERREIRA, Paula CORREIA e Helena RODRIGUES – op. cit. [consultado a 
25.09.2019]. 
82 Os dois últimos pisos do palácio correspondem apenas ao interior das torres. Consultar plantas piso #4 e #5 
– ANEXO 5, p. 100. 
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(em cima)  
Figura nº 24 – Fachada tardoz do Palácio Belmonte. 
Retirado de https://palaciobelmonte.com/videos-and-movies/ 
 
 
 
(à direita) 
Figura nº 25 – Passagem abobadada do Palácio Belmonte. 
Fotografia da autora 
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os palácios seiscentistas se definem, essencialmente, pela sua horizontalidade 

dominante. 

Seguindo para o interior do palácio, entra-se para um pequeno vestíbulo, de 
carácter quase residual, que nos encaminha para a escadaria de acesso ao piso nobre. 

O vestíbulo apresenta um papel secundário uma vez que perde o seu protagonismo 

para o pátio que antecede o portal nobre. “O pátio [de D. Fradique de Cima], neste 

caso, serve de espaço de transição entre a via pública e as escadarias, sem a presença 
simbólica da entrada nobre como elemento de separação, visto esta se localizar no 

interior do recinto, quase como se existissem duas transições, a primeira quando se 

entra pelo portão do pátio e uma segunda marcada pelo portal nobre [sic]”83. 

À semelhança do vestíbulo, a escadaria de tiro que se segue é também de 
pequena dimensão, não tem “um desenho específico pré-concebido [e a sua 

localização parece ser] relativamente aleatória”84. A sua composição bastante 

simples — de apenas um lanço em pedra, estreito, com um patamar intermédio e 

com espelhos altos — leva a querer que já pertencia ao núcleo primitivo do palácio 
e terá sido reaproveitado, quando o edifício foi transformado e ampliado. 

 

  
 

 
83 Pedro Luís DURAND – op. cit., p. 26. 
84 João Pedro Neves Petersen SILVA – Tipologia e evolução de escadarias palacianas nos séculos XVII e XVIII. O caso 
de Lisboa. Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa,  2011, 
p. 73. 

Figura nº 26 – Vestíbulo e escadaria de tiro do Palácio Belmonte. 
Fotografia da autora 
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Relativamente à distribuição dos compartimentos nos vários pisos do 

palácio, à excepção do andar nobre que apresenta uma divisão mais ampla, 

sistematizada e regular, os restantes pisos organizam-se entre múltiplas salas, de 

dimensões variáveis. Além da compartimentação aparentemente aleatória que lhe 
está associada, a partir da análise dos desenhos técnicos do palácio é possível 

concluir que a única zona onde há a preocupação em fundir todos os volumes que 

constituem o palácio num só situa-se no piso nobre. Apesar da flutuação entre salas 

maiores e menores, nota-se uma clara preocupação em harmonizar os espaços e 
situar pequenos corredores de comunicação com as áreas de serviço, como a 

cozinha (situada no piso térreo), em áreas mais resguardadas. No piso nobre, as salas 

são, ainda, maioritariamente de feição seis-setecentistas — com tectos ora em falsa 

abóbada em barrete de clérigo, ora de masseira ou planos, revestidos em madeira de 
tipo saia e camisa; e com paredes cobertas por silhares de azulejos azuis e brancos 

— enquanto que os restantes pisos são bastante simples e, apresentam uma 

disposição labiríntica dividida entre a presença de meios pisos, corredores e escadas 

em caracol. 

  



Palácio Belmonte 

 

50 

Intervenções e Estado de Conservação  

 
 Terminadas as obras de transformação do conjunto de casas da família 

Figueiredo para uma casa senhorial apalaçada, contabilizam-se poucas alterações na 

aparência geral do edifício. À excepção da pequena ermida, construída em 1878, por 
cima da passagem abobadada que liga os dois recintos do Pátio de D. Fradique — 

referida anteriormente — as intervenções que surgiram posteriormente ao século 

XVII foram muito pontuais e em pequena escala.   

Na verdade, apenas duas intervenções tiveram um impacto notório na 
imagem que hoje conhecemos do Palácio Belmonte. Foram elas a colocação dos 

azulejos no interior de quase todas as salas do edifício e a colocação de guardas em 

ferro forjado, nas janelas de sacada.  

Ainda na primeira metade do século XVIII, por volta de 174085, o então 
proprietário do palácio ordenou que todas as salas do piso nobre (e mais uma ou 

outra, dos pisos superiores) fossem revestidas com silhares de azulejos, de 

“monocromia azul cobalto em fundo branco”86, com representações variadas,  

retratando “a música, a arte e a vida da nobreza”87 daquela época. Esta intervenção 
— concretizada pelos artistas Manuel dos Santos e Valentim de Almeida88 — tem 

particular importância uma vez que, além de valorizar e enobrecer enormemente o 

aspecto interior do palácio, o facto de, ainda hoje, podermos observar os 59 painéis, 

compostos por cerca de 38.000 ladrilhos, que emolduram essas salas, prova que o 
Palácio Belmonte não poderá ter entrado em ruína por causa do Terramoto de 1755, 

tal como vários autores o afirmam. Não é descartada a possibilidade de alguns 

estragos terem sucedido, mas afirmar que tal fenómeno “causou ao palácio uma 

ruína tal, que o deixou inabitável”89 é incorrecto, pois caso contrário, azulejos que 

 
85 “É manifesto que a grande decoração  azulejar foi feita cerca de 1740, se bem que talvez tivessem existido 
azulejos anteriores nas partes mais antigas do velhíssimo palácio.” João Miguel dos Santos SIMÕES – Azulejaria 
em Portugal no século XVIII. 1ª Edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1979, p. 258. 
86 Teresa VALE, Maria FERREIRA, Paula CORREIA e Helena RODRIGUES – op. cit. [consultado a 
03.10.2019]. 
87 Ramy SALAMEH – “O património é a sua casa no Palácio Belmonte” in Revista Event Point. Junho de 2019. 
Disponível em:   
http://www.eventpointinternational.com/pt/item/29-lifestyle/3831-o-patrimonio-e-a-sua-casa-no-palacio-
belmonte [consultado a 08.10.2019]. 
88 Sílvia LEITE – op. cit. [consultado a 08.09.2019]. 
89 Eduardo SUCENA – op. cit., p. 158. 
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hoje conhecemos não existiriam de todo ou, então, não poderiam estar em tão bom 

estado de conservação. 
 

          
Figuras nº 27, 28 e 29 – Azulejos do salões nobres do Palácio Belmonte. 

Retirado de http://palaciobelmonte.com/ 
 

Incorporadas nas três janelas de sacada direcionadas para o Pátio de D. 

Fradique de Cima e na varanda que enfrenta o jardim, as guardas em ferro forjado90 

constituem o outro elemento do palácio introduzido, com quase toda a certeza, após 
as obras de ampliação do período seiscentista. Estas guardas, embora não haja 

registos da sua colocação, são típicas dos finais do século XVIII e inícios do século 

XIX o que, leva a acreditar que terão sido introduzidas nesse período. Tal como o 

Palácio Belmonte, muitos outros palácios, como o dos Condes de Murça, sofreram 
algumas alterações no início do século XIX, incluindo a introdução de tal tipologia 

de gradeamento metálico. 

De resto, mais nenhuma alteração é conhecida no palácio até ao momento 

da sua adaptação para hotel. Apenas existem registos de inúmeras campanhas de 
limpeza, pintura e beneficiação geral do edifício, levadas a cabo, principalmente, ao 

longo do século XX. Sabe-se também que os telhados do edifício terão sido 

 
90 “Alguns dos palácios sofreram alterações já no século XIX, recebendo guardas em ferro forjado (Arcos, 
Murça, Belmonte) durante a primeira metade do século” Pedro Luís DURAND – op. cit., p. 19. 
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substituídos entre 1938 e 194391; no entanto acredita-se que a sua disposição geral 

terá sido mantida, de acordo com a original.  

Mais do que identificar o tipo e número de intervenções que foram feitas ao 

longo do tempo, interessa entender em que situação se encontrava o Palácio 
Belmonte no momento da sua compra (1994) e tentar estabelecer e aprofundar, com 

clareza, que nível de intervenção foi necessário para que a nova obra fosse 

concretizada com sucesso. 

Relativamente, ao estado de conservação do palácio, reconheceu-se que, 
antes das obras de reabilitação a que foi sujeito, apresentava um aspecto muito 

degradado, sujo e de habitabilidade precária. 

Enquadrando-se numa construção típica dos finais do século XVII, o 

Palácio Belmonte  — composto por “paredes portantes de alvenaria de pedra ou 
mista de pedra e tijolo, divisórias interiores em tabique, pavimentos, na sua maioria, 

com estrutura original de elementos de madeira”92 e, pontualmente, alguns exemplos 

de abóbadas de barrete de clérigo ou de arestas, em tijoleira cerâmica — mantinha-

se intacto, estruturalmente. Assim, os maiores estragos do edifício estavam, 
sobretudo, associados a problemas de humidade e de salitre; igualmente, a “quase 

inexistente manutenção geral (...) e a desenfreada e não concertada introdução das 

modernas redes de infra-estruturas na velha estrutura do edifício”93 contribuíram 

para o crescente aspecto devoluto do imóvel; o facto, concomitante, de não ter sido 
habitado pelos proprietários durante muitos anos agravou, ainda mais, os factores 

de aparente abandono e degradação do palácio.  

 
 

 
 
 

 
 

 
91 Teresa VALE, Maria FERREIRA, Paula CORREIA e Helena RODRIGUES – op. cit. [consultado a 
10.10.2019]. 
92 “Qualidade da construção e acabamentos” in Memória Descritiva e Justificativa “Palácio Belmonte: Remodelação e 
Ampliação” – AML, obra nº 34771, processo nº 274, 1995 – Consultar ANEXO 1, p. 96. 
93 “Introdução” in Memória Descritiva e Justificativa “Palácio Belmonte: Remodelação e Ampliação” – AML, obra nº 34771, 
processo nº 274, 1995 – Consultar ANEXO 1, p. 96. 
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Processo de Adaptação (Geral) 

 
Uma vez finalizada a compra do palácio e, posteriormente, o projecto de 

adaptação do complexo, as obras de reabilitação iniciaram-se no dia 30 de Agosto 

de 199794, tendo-se prolongado durante cerca de quatro anos.  
Embora a autoria do projecto seja, frequentemente, atribuída ao Arquitecto 

Pedro Quirino da Fonseca, não existem provas escritas que corroborem tal facto, à 

excepção de um artigo da Revista Architécti sobre reabilitação urbana nos bairros 

históricos de Lisboa. Isto porque, todos os documentos relacionados com o 
projecto — incluindo os desenhos técnicos que indicam as alterações a executar e, 

até, a assinatura do alvará da obra — estão rubricados pelo Arquitecto João Nunes 

Pereira do Vale. Tais incertezas, podem estar, em parte, relacionadas com o facto de 

o grande líder do projecto ter sido o próprio proprietário do imóvel — Frédéric 
Coustols — “cabendo-lhe a grande maioria das decisões tomadas”95. Deste modo, 

entende-se que, para este projecto, o trabalho do arquitecto concentrou-se, 

essencialmente, em materializar as vontades do proprietário e aconselhar sobre as 

vantagens e/ou desvantagens de cada sugestão proposta.  
Contudo, independentemente de quem tenha tido o papel principal na 

execução do projecto, 

 
o processo de restauro baseou-se numa filosofia de conservação e 

protecção da ambiência criada pelo edifício, os planos para recuperar o Palácio 
Belmonte pretendem ser um sublinhar das potencialidades em termos de 
arquitectura e herança histórica, ao mesmo tempo que se procurou salvaguardar os 
recursos naturais do meio ambiente, tudo isto dentro do espírito de 

desenvolvimento sustentado [sic]96. 

 

Além da vontade em transformar o antigo palácio numa unidade hoteleira, 
estava também idealizada a reordenação do espaço urbano envolvente, tendo por 

base a criação de novas unidades comerciais e equipamentos que revitalizassem a 

essência do bairro de Alfama e a reabilitação das casas que envolviam o Pátio de D. 

 
94 Consultar Caderno de Encargos do Projecto de Adaptação do Palácio Belmonte – AML, obra nº 34771, 
processo nº 15826, 2001 – ANEXO 2, p. 97. 
95 Marta Teixeira GOMES – op. cit., p. 74. 
96 Pedro Quirino da FONSECA (?) – op. cit., p. 86. 
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Fradique de Baixo. Deste modo, estava prevista, na proposta inicial, a adaptação do 

imóvel para “4 unidades unifamiliares [alojando 21 inquilinos com uma renda a 

custos controlados97], 1 hospedaria de 6 quartos e 4 espaços comerciais”98.  

No entanto, pelo que é possível observar hoje, o projecto não foi 
concretizado na sua totalidade, pois algumas das áreas destinadas à habitação 

unifamiliar e a actividades comerciais nunca chegaram a ser executadas. Pelo 

contrário, foram integradas no projecto da unidade hoteleira, adoptando o papel de 

“espaços do hotel adaptáveis às (...) necessidades emergentes. Ou seja, tanto podem 
ser utilizados como zonas de estar comuns do hotel, como serem independentes e 

incorporados nalguma suite”99. 

 

 

 
Figura nº 30 – Palácio Belmonte, visto do Pátio de D. Fradique de Cima. 
Retirado de http://palaciobelmonte.com/ 

  

 
97 Pedro Quirino da FONSECA (?) – op. cit., p. 89. 
98 “Descrição do futuro conjunto” in Memória Descritiva e Justificativa “Palácio Belmonte: Remodelação e Ampliação” – 
AML, obra nº 34771, processo nº 274, 1995 – Consultar ANEXO 1, p. 96. 
99 Marta Teixeira GOMES – op. cit., p. 79. 
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Princípios Adoptados 

 
Em qualquer projecto de arquitectura, quer seja “de raíz” ou produto de 

uma campanha de reabilitação, por norma, existe um fio condutor que ajuda definir 

os objectivos-chave100 do projecto a executar. No caso do trabalho de recuperação 
e adaptação, concretizado no Palácio Belmonte, foram tidos em consideração os 

seguintes princípios: 

 

1) Preservar a volumetria histórica do edifício assim como todas as pré-
existências; 

2) Recorrer ao uso de materiais e técnicas tradicionais portuguesas; 

3) Optimizar a eficiência do edifício através da sustentabilidade; 

4) Manter e/ou melhorar o carácter comunitário da envolvente urbana; 
5) Seguir as normas de intervenção recomendadas pela Carta de Veneza. 

 

Deste modo, e tendo em conta os aspectos acima referidos, “os primeiros 2 

anos foram dedicados a entender [a história do edifício e as suas especificidades 
como] a luz, volumes, circulação, materiais, aquecimento (...) ruído”101, entre outros. 

Para isso, e de forma a não comprometer o valor patrimonial do edifício, uma das 

primeiras intervenções a ser levada a cabo foi uma campanha de escavações 

arqueológicas realizada em parceria com o Gabinete de Reabilitação da Câmara 
Municipal de Lisboa. O objectivo era “reconhecer a existência de eventuais 

estruturas arqueológicas, e possíveis remeximentos [sic] ao nível do subsolo, 

confirmar as cronologias apresentadas para a construção da Cerca Moura e possíveis 

estruturas com ela relacionadas, investigar a evolução do edifício e reconhecer torres 
[da muralha] e estruturas integradas no Palácio”102.  

Nos bairros mais antigos de Lisboa, como é o caso de Alfama, as escavações 

arqueológicas são uma exigência da CML uma vez que tal entidade pretende garantir 

que nada da História do local seja perdida no tempo. Assim sendo, actualmente, em 
todas as intervenções de grande calibre que são executadas em zonas onde é 

 
100 Pedro Quirino da FONSECA (?) – op. cit., p. 86. 
101 Idem, p. 87. 
102 Trabalhos arqueológicos no Palácio de Belmonte, Lisboa – Disponível em:  
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=trabalhos&subsid=124862 [consultado a 15.10.2019]. 
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sistemática a presença de vários povos, ao longo da História, existe uma 

obrigatoriedade de realizar escavações e sondagens arqueológicas. 

No edifício em análise, as escavações foram feitas no local do próprio 

palácio e na sua envolvente e, desta campanha que se comprovou ter durado, pelo 
menos, seis meses103, confirmou-se a “existência de uma ocupação intensa típica de 

ambientes urbanos [que remontam] aos finais do século XIV/inícios do XV (...); 

detectaram-se modificações de carácter estrutural, que provavelmente 

corresponderam à incorporação das duas torres da cerca, no século XVI, e outras já 
no séc. XVIII”104; encontraram-se vestígios de ocupação romana, como a lápide 

(situada na passagem abobadada de acesso ao pátio de baixo) e uma epígrafe 

funerária romana, situada, actualmente, na suite Gil Vicente; descobriu-se um 

tesouro de moedas e documentos escritos, que se julga serem do período Filipino; 
e, por último, foram encontrados cerca de 60 cadáveres do tempo em que o palácio 

foi utilizado como hospital105.  

Outro aspecto que contribuiu para a qualidade do projecto de reabilitação a 

que palácio foi sujeito, baseou-se na vontade de preservar e promover a 
autenticidade e veracidade da História do edifício. Para tal o proprietário, Frédéric 

Coustols, tentou recorrer, apenas, ao uso de materiais e técnicas construtivas 

vernáculas, produzidas exactamente da mesma forma como terão sido feitas na 

época.  
Deste modo, “a esquecida, mas muito eficaz argamassa de cal de Vitrúvio 

foi recuperada”106 e não só foi crucial para reparar pequenos danos estruturais do 

palácio como foi, sem dúvida, uma das maiores contribuições para o trabalho de 

reabilitação de edifícios antigos em Portugal. Hoje é conhecida por Cal Fradical ou 
de D. Fradique107 e trata-se de uma cal aérea hidrófuga, em pó, composta por 

gorduras que garantem uma elevada capacidade de impermeabilização — qualidade 

esta que, como já foi referido anteriormente, resolve de forma bastante eficaz os 

problemas de humidade e salitre de que o edifício sofria gravemente. 

 
103 Trabalhos arqueológicos no Palácio de Belmonte, Lisboa – op. cit., [consultado a 15.10.2019]. 
104 Idem [consultado a 15.10.2019]. 
105 Consultar nota de rodapé nº 74, p. 43. 
106 Pedro Quirino da FONSECA (?) – op. cit., p. 87. 
107 Produzida “desde a década de noventa, a cal aérea hidrófuga em pó D. Fradique inicialmente também 
chamada de cal Fradical, designação com que aparece nalguns documentos de obras dessa altura como o Palácio 
de Belmonte e que não renegando nunca esta herança, se apresenta no mercado, em condições adequadas às 
exigências da construção no séc. XXI, quer a nível da reabilitação, quer da construção de novos edifícios.” 
Disponível em: http://fradical.pt/empresa.php?pag=2 [consultado a 07.10.2019]. 

Figura nº 31 – Epígrafe funerária 
Romana (suite Gil Vicente ) 
Retirado de 
http://palaciobelmonte.com/ 
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Além da argamassa de cal fradical foram ainda recriados muitos outros 

materiais, recorrendo a técnicas de concepção actualmente em desuso, como os 

ladrilhos de argila vermelha108 que compõem alguns pavimentos do edifício, visíveis 

na (actual) cozinha, na biblioteca, na sala do oratório e nos corredores de 
comunicação entre os diversos pisos do palácio, e alguns dos elementos de madeira 

mais danificados — tanto dos tectos como dos pavimentos — que foram 

meticulosamente retirados e substituídos por novas estruturas. No caso dos 

pavimentos, aproveitou-se o facto de terem de ser substituídos para introduzir toda 
a infraestruturação eléctrica, a partir do chão, de forma a não desfigurar as paredes 

decoradas de azulejos e/ou frescos. 
 

                
(à esquerda) 
Figura nº 32 – Infraestruturação eléctrica pelo chão. 
Fotografia da autora 
 
(à direita) 
Figura nº 33 – Condutas de circulação de ar abertas em pequenos ventiladores encaixotados, no pavimento de 
cada divisão do palácio. 
Fotografia da autora 
 

Neste projecto, as questões da sustentabilidade e do melhoramento da 

eficiência energética do edifício foram também de enorme relevância. Estando o 
palácio situado “numa zona muito compactada da cidade”109 , onde a proximidade 

 
108 “Feitos em [numa fábrica em] Setúbal e 50% cozidos ao ar”. Pedro Quirino da FONSECA (?) – op. cit., p. 
88. 
109 Idem, p. 88. 
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ao rio e a forte incidência solar provoca grandes oscilações climáticas, cumprir estes 

parâmetros foi uma das maiores dificuldades do projecto.  

Para tal, não só “foi criada ventilação natural em todas as divisões do palácio, 

através da construção de condutas de circulação de ar abertas em pequenos 
ventiladores encaixotados”110 como também, foram aproveitados os saguões que 

são parte integrante do palácio — situados no corpo principal do edifício (encostado 

à muralha da Alcáçova) e no corpo onde, hoje, se situa a cafetaria111. Aliado a este 

enorme trabalho técnico, “a utilização da argamassa de cal (...), aquecimento central 
a baixa temperatura, a sofisticada isolação [sic] das coberturas, pisos e paredes”112 e 

o uso de vidros duplos em todas as janelas, contribuíram para reduzir, em cerca de 

10 vezes, o habitual consumo de energia do edifício113. Principalmente no verão, são 

ainda, frequentemente, colocados toldos de telas nas zonas de maior incidência 
solar, como no jardim e no Pátio de D. Fradique de Cima. Estes toldos, além de 

proporcionarem uma luz mais ténue, criam “um ambiente de suavidade e leveza, 

agradável de respirar”114 e, segundo Frédéric Coustols, chegam a ter a capacidade de 

diminuir a temperatura local entre 1ºC a 3ºC. 
 

              
(à esquerda e ao meio) 
Figuras nº 34 e 35 – Vãos abertos no saguão entre o corpo de entrada para o palácio e a Alcáçova.  
Fotografia da autora 
 
(à direita) 
Figura nº 36 – Toldo de tela na passagem para o jardim.  
Fotografia da autora 

 
110 Pedro Quirino da FONSECA (?) – op. cit., p. 88. 
111 Consultar Planta do Piso Térreo de 2011 – ANEXO 12, p. 107. 
112 Pedro Quirino da FONSECA (?) – op. cit., p. 89. 
113 Idem., p. 89. 
114 Idem, p. 88. 
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Por último, ainda sobre os objectivos-chave que foram eleitos como base de 

trabalho de todo o processo de adaptação do palácio, o proprietário adoptou os 

princípios definidos na Carta de Veneza para estabelecer um fio condutor 

justificativo da sua intervenção. 
A Carta de Veneza — publicada em Maio de 1964 — é um documento 

internacional, elaborado durante o 2º Congresso Internacional de Arquitetos e 

Técnicos dos Monumentos Históricos e pode ser entendida como uma actualização 

da Carta de Atenas115 (1931). Neste congresso, os princípios básicos sobre as “boas 
práticas” de conservação e restauro de monumentos e sítios históricos foram 

(re)definidos, aprofundados e actualizados. 

Como é possível antever pela informação que foi descrita anteriormente, 

alguns artigos definidos na Carta de Veneza, nomeadamente os que descrevem as 
normas de conduta sobre o restauro de edifícios antigos (artigos 12º e 13º) não 

foram respeitados na sua totalidade. No entanto, é incontestável “a revalorização 

[que Frédéric Coustols proporcionou ao] edifício e a sua utilidade para a 

comunidade é [também] evidente”116. 

  

 
115 “Sete resoluções importantes foram apresentadas no 1º Congresso de arquitectos e técnicos de monumentos 
históricos em Atenas, documento que se intitulou "Carta del Restauro". A Carta de Atenas, ou Carta del 
Restauro, definiu pela primeira vez os princípios básicos para a preservação e restauro de edifícios antigos e 
contribuiu para o desenvolvimento de um vasto movimento internacional que levou ao aparecimento das 
organizações internacionais nessa área.” Disponível em: 
 http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/CartadeAtenas.pdf [consultado a 14.10.2019]. 
116 Marta Teixeira GOMES – op. cit., p. 78. 
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O Projecto 

Distribuição Programática 

 

Tendo por base os conceitos acima descritos para o projecto de adaptação 
do Palácio Belmonte, na memória descritiva do projecto de 1995, foi definida a 

divisão programática da unidade hoteleira, em quatro fracções.  

O esquema abaixo apresentado, correspondente a esta mesma divisão 

apenas no que diz respeito ao piso térreo do complexo visto que, os restantes pisos 
(superiores) correspondem única e exclusivamente ao espaço ocupado pela unidade 

hoteleira. É também importante referir que esta planta esquemática corresponde à 

disposição actual dos espaços pelo que existem algumas diferenças conceptuais 

relativamente ao projecto elaborado em 1995.  
 

 
Figura nº 37 – Divisão programática da unidade hoteleira (fracções). Planta esquemática do piso térreo actual. 
Reprodução da autora 
 

Fracção 1 
Fracção 2 
Fracção 3 
Fracção 4 
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Fracção 1: Inicialmente destinada a duas habitações unifamiliares, independentes 
do hotel, com entrada pelos nº 8 e 10 na Travessa do Funil. Desde 2016, os dois 

espaços exercem a função de restaurante do hotel e de habitação privada do 

proprietário, Frédéric Coustols; 

 
Fracção 2: Secção do hotel de carácter mais público/comercial, que tanto exerce a 

função de cafetaria como pode ser utilizado como sala de exposições ou espaço para 

pequenos eventos, como inaugurações de obras diversas; 

  
Fracção 3: Direccionada para o Pátio de D. Fradique de Baixo, inicialmente esta 

fracção estava pensada para albergar outras duas habitações unifamiliares, à 

semelhança da fracção 1. Actualmente, apesar de poder cumprir a primeira função 

prevista, ao nível do piso térreo apresenta-se como um espaço polivalente para a 
realização de actividades e workshops diversos e ao nível do piso superior, 

apresenta-se como uma suite. 
 

Fracção 4: Corresponde ao corpo principal do hotel propriamente dito. 
 

 

 

Sendo a distribuição dos espaços do palácio bastante irregular e 
compartimentada, tentou-se com este projecto adaptar ao máximo as necessidades 

emergentes do hotel sem comprometer a aparência original e característica do 

edifício. 

Deste modo, ao nível do piso térreo, ambos os corpos acima assinalados 
como “Fracção 4” destinam-se a zonas serviços de apoio como a recepção, a 

cozinha e as salas de arrumos técnicos do hotel. Ainda neste nível, situa-se o jardim 

que  “foi integralmente redesenhado e foi plantado de acordo com princípios 

orgânicos, recorrendo às espécies locais, plantas, frutos, árvores e flores.”117. O 

 
117 Pedro Quirino da FONSECA (?) – op. cit., p. 89. 
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jardim tem acesso por uma passagem discreta118 no Pátio de D. Fradique de Cima e 

distribui-se em vários patamares que findam numa piscina com uma vista singular. 

Uma vez que não existe informação que indique a utilização do actual jardim no 

passado, não é possível fazer uma análise fidedigna das alterações que foram 
executadas. No entanto, o que se pode observar é a clara intenção de “querer fazer 

parecer” uma estrutura de origem primitiva. 

Avançando para o piso nobre, é aí que se situam todas as salas de estar, a 

biblioteca, a sala de leitura e um pequeno oratório. Relativamente à reabilitação 
interior destes espaços, apenas foi necessário limpar e pintar de novo os espaços, 

visto que já demonstravam alguns traços de degradação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
118 Descrita no sub-capítulo “Implantação e Organização Espacial”, p. ?. 
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(em cima)  
Figura nº 38 – Fracção 1, correspondente ao 
restaurante do hotel. 
Fotografia da autora 
 
 
(no meio) 
Figura nº 39 – Fracção 2, correspondente à sala 
de exposições/cafetaria do hotel. 
Retirado de http://palaciobelmonte.com/ 
 
 
(em baixo) 
Figura nº 40 – Fracção 3, corresponde às 
supostas casas do Pátio de D. Fradique de Baixo. 
Fotografia da autora 
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Suites 
 

Apesar de não corresponder à intenção inicial (quando o plano de adaptação 
do palácio foi projectado) actualmente o hotel alberga 10 suites. Todas elas têm o 

nome de uma personagem ilustre da História de Portugal e, nelas, é possível 

observar uma interessante fusão de estilos decorativos de diferentes épocas, o que 

revela o grande interesse artístico do proprietário. 
Para a distribuição espacial das suites, poucas alterações foram realizadas na 

estrutura do edifício, pelo que se optou por aproveitar os espaços existentes e 

adaptá-los, pontualmente, às necessidades funcionais de um quarto de hotel. Como 

consequência de tal decisão, a composição das suites é bastante compartimentada e 
complexa de situar em planta.  

 

                

 
                

               

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Piso Térreo Piso 1 

Piso 2 Piso 3 
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Piso 4 Piso 5 

Piso 6 

(em baixo) 
 

Figura nº 41 – Localização esquemática das suites do Palácio Belmonte 
Reprodução da Autora. Consultar ANEXO 14, p. 109. 
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Relativamente ao aproveitamento da área das suites, em geral a arquitectura 

do edifício foi mantida intacta. Apenas, pontualmente, surgem elementos que não 

correspondem à estrutura original, como é o caso do mezanino situado na suite 
Amadeo de Souza Cardoso e as escadas em caracol da instalação sanitária da suite 
Padre Himalaya. No entanto, neste dois casos referidos, as estruturas introduzidas 

são facilmente removíveis e/ou substituíveis por outras, pelo que a integridade do 

edifício não fica comprometida. 

Pelo contrário, a suite Gil Vicente é uma excepção e a única do hotel cuja 
estrutura é totalmente nova, executada em betão armado119. Tal intervenção surgiu 

da vontade de criar um “novo piso utilizável, [ao nível do piso 2] sobre a ala de 

entrada do corpo principal”120, aproveitando-se, assim, o espaço vazio existente 

entre a fachada desse mesmo volume e o saguão adossado à Alcáçova. Apenas foi 
possível concretizar tal situação devido à elevada altura da empena do palácio em 

compropriedade com as edificações contíguas. Desta forma, com esta ampliação — 

que não é perceptível à cota da rua — surgiu “um novo espaço para o quarto (...) da 

Hospedaria, bem como para uma área de estar e de pequenos-almoços”121. 
Por último, em geral, onde se nota a maior alteração na fisionomia dos 

espaços é nos compartimentos adaptados para as instalações sanitárias, visto serem 

espaços com maiores exigências técnicas de infraestruturação. A maioria situa-se em 

espaços confinados e de geometria bastante irregular — como é o caso da I.S. da 
suite Amadeo de Souza Cardoso, que é bastante estreita e alongada — e, talvez por 

isso, se tenha optado por utilizar materiais e objectos de decoração contemporâneos 

que facilitam a reparação de possíveis estragos.  

 
  

 
119 Consultar corte/alçado longitudinal #2 – ANEXO 6, p. 101. 
120 “Proposta de adaptação e alterações” in Memória Descritiva e Justificativa “Palácio Belmonte: Remodelação e 
Ampliação” – AML, obra nº 34771, processo nº 274, 1995 – Consultar ANEXO 1, p. 96. 
121 “Proposta de adaptação e alterações” in Memória Descritiva e Justificativa “Palácio Belmonte: Remodelação e 
Ampliação” – AML, obra nº 34771, processo nº 274, 1995 – Consultar ANEXO 1, p. 96. 

Figura nº 42 – Instalação sanitária 
da suite Amadeo de Souza Cardoso 
Fotografia da autora 
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Torres 

 

A integração de parte da antiga muralha de Lisboa, assim como três torres 
a ela pertencentes, é um dos aspectos de maior destaque na caracterização e 

valorização patrimonial do Palácio Belmonte. Por isso mesmo, a sua recuperação e 

adaptação às necessidades actuais foi um trabalho particularmente complexo e 

desafiante, principalmente, no que diz respeito à “torre [de fundação] Romana que 
estabelece a ligação entre a Alcáçova e a Cerca Moura”122. 

 

 
Figura nº 43 – Localização das torres do Palácio Belmonte. 
Reprodução da autora 
 
 

A 10 de Janeiro de 1998, segundo a informação fornecida pelo Caderno de 

Encargos do projecto de reabilitação do palácio, a torre (Romana) e a empena lateral 

adjacente ruíram, “aquando da derrocada dos nº 17 a 20 do (...) Pátio [de D. Fradique 
de Baixo]”123.  

 
122 Teresa VALE, Maria FERREIRA, Paula CORREIA e Helena RODRIGUES – “Palácio Belmonte e Pátio 
de D. Fradique” in Ficha de Inventário do Património Arquitetónico, DGPC / SIPA, 1998-2001. Disponível em:  
http://www.monumentos.gov.pt/site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3134 [consultado a 18.10.2019]. 
123 Consultar Caderno de Encargos do Projecto de Adaptação do Palácio Belmonte (dia 18 de Fevereiro de 
1998) – AML, obra nº 34771, processo nº 15826, 2001 – ANEXO 2, p. 97. 

Torre Quadrada 
Torre Romana 
Torre Pentagonal 
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Por não existir informação que esclareça as causas de tal desmoronamento, 

não foi possível apurar a dimensão dos estragos causados. Contudo, é conhecido 

que, “ao nível do Pátio de D. Fradique foi observada [uma] grande quantidade de 

entulhos da obra acumulados, (...) misturados com os escombros provenientes da 
derrocada.”124 

Por decisão de “Frédéric Coustols na qualidade de dono da obra e da Arq. 

Fernanda Santos, do Eng. Augusto Lopes e do Fiscal Eduardo Ferreira na qualidade 

de técnicos do GLACC [Gabinete Local de Alfama e Colina do Castelo]”125, 
rapidamente se optou por reconstruir os elementos danificados, tal como estes se 

apresentavam antes do acidente. Para tal obra de emergência recorreu-se ao apoio 

de técnicas e materiais de construção da actualidade, apesar de ir contra as decisões 

definidas no capítulo anterior126. Assim, a torre e os restantes elementos que aluíram 
foram executados com uma estrutura mista de alvenaria de pedra e de betão 

armado127. 

O resultado final desta intervenção é praticamente imperceptível a “olho 

nu”, no entanto, é conhecido que nesta obra, ao nível do quarto piso, o tecto da 
instalação sanitária da suite Padre Himalaya, o pavimento da torre Romana e os 

quatros pilares que suportam a cobertura da mesma, foram executados segundo um 

sistema estrutural porticado de betão armado. 

A partir duma análise comparativa de fotografias do “antes e agora” do 
palácio, é ainda possível observar que parte da fachada nascente também terá sofrido 

alguns danos. Isto porque é possível observar uma ligeira diferença no desenho e no 

material das cantarias do cunhal (do lado direito) e das janelas desse mesmo volume.  

Comparando uma fotografia de 1907, da autoria de Machado e Souza, com 
outra tirada após a conclusão da obra, compreende-se facilmente que as duas janelas 

que encimam a passagem abobadada, eram antigamente ambas de peito e hoje em 

dia, uma delas (a que provavelmente derrocou), é de sacada. O mesmo acontece 

com o cunhal e as janelas dos pisos superiores deste volume que, apesar de 
manterem o mesmo desenho, as cantarias muito lisas e limpas denunciam a sua 

 
124 Consultar Caderno de Encargos do Projecto de Adaptação do Palácio Belmonte (dia 18 de Fevereiro de 
1998) – AML, obra nº 34771, processo nº 15826, 2001 – ANEXO 2, p. 97. 
125 Consultar Caderno de Encargos do Projecto de Adaptação do Palácio Belmonte (dia 18 de Fevereiro de 
1998) – AML, obra nº 34771, processo nº 15826, 2001 – ANEXO 2, p. 97. 
126 Informação referida no capítulo “Conceitos e Estilos Adoptados”, p. 57.  
127 Consultar Caderno de Encargos do Projecto de Adaptação do Palácio Belmonte (dia 18 de Fevereiro de 
1998) – AML, obra nº 34771, processo nº 15826, 2001 – ANEXO 2, p. 97. 
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modernidade. No caso do cunhal sabe-se ainda que este teve de ser reconstruído 

mais que uma vez pela incompatibilidade das cantarias em espessura e geometria128. 

 

 

          
(à esquerda) 
Figura nº 44 – Torre de fundação Romana do Palácio Belmonte, antes projecto de reabilitação. 
Fotografia de Machado e Souza (1907) 
 
(à direita) 
Figura nº 45 – Torre de fundação Romana do Palácio Belmonte, após projecto de reabilitação. 
Fotografia da autora 

 
 

De resto, as outras duas torres, à semelhança da Romana, apresentam uma 

organização espacial muito compartimentada e de acessos labirínticos que foram 
cuidadosamente preservados tal como eram. Assim que terminaram os trabalhos de 

reabilitação do palácio, estes espaços foram aproveitados para albergar as suites 
Fernão de Magalhães (torre de secção quadrada), Padre Himalaya (torre de fundação 

Romana) e Bartolomeu de Gusmão (torre de secção pentagonal). 
 

  

 
128 Consultar Caderno de Encargos do Projecto de Adaptação do Palácio Belmonte (dia 18 de Fevereiro de 
1998) – AML, obra nº 34771, processo nº 15826, 2001 – ANEXO 2, p. 97. 
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Coberturas 

 

No que respeita às coberturas do edifício, devido a sua aparência 
compartimentada e irregular pré-existente, foram quase integralmente mantidas. 

Apenas as coberturas de duas das torres situadas na fachada nascente foram 

alteradas, bem como a cobertura do corpo do palácio adossado à muralha da 

Alcáçova.  
Para a cobertura das torres, havia a intenção de retirar os seus telhados 

inclinados e substituí-los por dois terraços planos. Com esta alteração, ambicionava-

se anular os “volumes estranhos (...) [que compunham as mesmas e proporcionar a 

cada suite] uma abertura quase aérea sobre a Cidade e o Rio”129, sem comprometer 
nem a estabilidade nem a sua altimetria original. Tal situação apenas foi concretizada 

na torre pentagonal onde, actualmente, se encontra a suite Bartolomeu de Gusmão. 

Na torre situada na intersecção dos dois troços da muralha, por se ter 

desmoronado130, optou-se por reconstruir a torre até à sua altura original e, no piso 
mais elevado da mesma, criar-se um quarto com uma cobertura tradicional de quatro 

águas, suportada por uma estrutura de madeira.  

Já no corpo do palácio encostado à Alcáçova, o espaço vazado aí situado foi 

aproveitado para criar mais uma zona de cobertura acessível. Ainda neste espaço, de 
forma a dar mais iluminação à suite, “foram criadas 3 janelas, cujos volumes salientes 

pretendem apelar à solução da trapeira, embora transfigurada”131 e foi introduzida 

uma estrutura metálica e de vidro que serve a função de telheiro. Do exterior tal 

alteração não é visível, no entanto, com esta intervenção, sem alterar a volumetria 
da cobertura, foi possível criar um novo terraço de contemplação da paisagem de 

Lisboa. 

De resto, todas as intervenções efectuadas nas coberturas do palácio foram 

de pequena escala. Em geral, as coberturas restantes foram preservadas tal como 
eram antes da adaptação do palácio para hotel. Pontualmente, foram adicionadas 

algumas chaminés, de desenho tipicamente seiscentista, “tendo como único fim a 

 
129 “Proposta de adaptação e alterações” in Memória Descritiva e Justificativa “Palácio Belmonte: Remodelação e 
Ampliação” – AML, obra nº 34771, processo nº 274, 1995 – Consultar ANEXO 1, p. 96. 
130 Informação referida na Adaptação para Unidade Hoteleira, no sub-capítulo “Torres”, p. 69. 
131 “Proposta de adaptação e alterações” in Memória Descritiva e Justificativa “Palácio Belmonte: Remodelação e 
Ampliação” – AML, obra nº 34771, processo nº 274, 1995 – Consultar ANEXO 1, p. 96. 
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ventilação natural (...) [em alguns espaços que careciam dessa qualidade] e assim, 

ajudar a atingir um máximo equilíbrio térmico [em todos os] espaços interiores”132.  

Nos telhados cujo desenho foi mantido, apenas se recriou a estrutura 

existente, isolou-se devidamente o espaço e, por fim, revestiu-se o mesmo com 

telhas portuguesas, fabricadas à medida.  
Por último, para o trabalho de recuperação e alteração das coberturas — 

elemento mais difícil e desafiante de executar, segundo o proprietário — havia 

também a intenção de colocar painéis solares sobre os mesmos, de forma a melhorar 

a eficiência energética o edifício. No entanto, a colocação de tais painéis “foi 
impossível, pois todos os telhados eram visíveis do Castelo”133 e, segundo o Plano 

Director Municipal (PDM) de Lisboa, a imagem panorâmica/aérea dos bairros 

históricos não deverá ser comprometida por elementos de linguagem 
contemporânea. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
132 “Proposta de adaptação e alterações” in Memória Descritiva e Justificativa “Palácio Belmonte: Remodelação e 
Ampliação” – AML, obra nº 34771, processo nº 274, 1995 – Consultar ANEXO 1, p. 96. 
133 Pedro Quirino da FONSECA – op. cit., p. 88. 

Figuras nº 46 e 47 – Coberturas do Palácio Belmonte 
Retirado de http://palaciobelmonte.com/ 
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Fachadas 

 
No Palácio dos Condes de Belmonte, o aspecto degradado e devoluto devia-

-se, em grande parte, ao desgaste da pintura das fachadas (exteriores) do edifício.  

Para a sua recuperação, recorreu-se a uma “picagem a fundo dos 
revestimentos danificados, (...) [seguida de uma] pintura de superfície com um 

produto hidrófugo específico e aplicação de reboco de receita tradicional, de nome 

técnico Oleodato de Cálcio [sic]”134. Mais uma vez, à semelhança da Cal Fradical 

criada para a consolidação estrutural do edifício, este reboco caracteriza-se pela sua 
elevada capacidade de impermeabilização. Relativamente à limpeza das cantarias 

direcionada para o Pátio de D. Fradique de Cima — as únicas que tiveram este 

tratamento — recorreu-se ao uso de jactos de água a alta pressão. 
Além dos trabalhos de tratamento e recuperação das fachadas, foram ainda, 

executadas algumas alterações na sua aparência. Por exemplo, na fachada principal, 

as duas janelas que ladeiam o portal seiscentista apresentavam-se, no momento da 

adaptação como duas janelas de peitoril. Todavia, tudo leva a crer que, 

primitivamente, seriam de sacada, uma vez que o trabalho da moldura de cantaria 
assim o denuncia. Deste modo, Frédéric Coustols optou por alterá-las e conferir-

lhes o aspecto que teriam originalmente, “aproveitando as molduras de cantaria 

existentes”135, demolindo o troço de parede em excesso e colocando guardas de 

vidro temperado136 (com uma presença muito discreta); na fachada nascente, 
direccionada para o Pátio de D. Fradique de Baixo, o beirado situado acima da 

passagem abobadada foi devidamente alinhado. Ainda no mesmo local, estava 

previsto o aumento da fachada até ao terceiro piso, por forma a conferir uma maior 

estabilidade e proporcionalidade ao edifício. No entanto, por razões desconhecidas, 
tal intenção não foi executada, pelo que apenas foram substituídas as duas janelas 

de peitoril já existentes, por outras duas, com o mesmo desenho e tamanho que as 

dos pisos restantes. 

  

 
134 “Qualidade da construção e acabamentos” in Memória Descritiva e Justificativa “Palácio Belmonte: Remodelação e 
Ampliação” – AML, obra nº 34771, processo nº 274, 1995 – Consultar ANEXO 1, p. 96. 
135 “Proposta de adaptação e alterações” in Memória Descritiva e Justificativa “Palácio Belmonte: Remodelação e 
Ampliação” – AML, obra nº 34771, processo nº 274, 1995 – Consultar ANEXO 1, p. 96. 
136 Como solução provisória, a janela do lado direito apresenta-se, de momento, com uma guarda metálica de 
dois varões. 

Figura nº 48 – Estado de conservação 
da fachada antes do projecto de 
reabilitação. 
Fotografia de Machado e Souza 
(1907) 

Figura nº 49 – Irregularidade na 
altura da fachada tardoz do Palácio. 
Fotografia de Eduardo Portugal 
(1939) 
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Conclusão 
 

O Palácio Belmonte, por se situar numa zona especial de proteção (ZEP)137 
e integrar duas importantes secções da Cerca Moura e três das suas torres defensivas, 

apresenta características que conferem uma enorme e desafiante complexidade 

relativamente a trabalhos de conservação e restauro. Assim sendo, pode afirmar-se 

que, desde que o palácio foi comprado em 1994, tanto o actual proprietário como 
todas as entidades envolvidas no projecto de reabilitação e de adaptação do 

complexo revelaram um enorme interesse em preservar e valorizar quer o 

património histórico e cultural intrínseco ao edifício quer a sua envolvente urbana, 

nomeadamente o Pátio de D. Fradique de Baixo. 
O projecto de recuperação do edifício, levado a cabo no final da década de 

noventa, ficou marcado por inúmeros avanços, recuos e algumas criações de carácter 

inovador — como por exemplo a recriação da cal vitruviana, a produção de ladrilhos 

utilizando técnicas de confecção hoje em desuso e a criação de rebocos 
“impermeáveis”, à base de oleato de cálcio. Houve também alguns imprevistos que 

provocaram um ligeiro atraso na realização da obra, como a derrocada da empena 

lateral do volume adossado à muralha da Alcáçova e da torre de fundação Romana 

aí situada. Tal como foi referido ao longo deste estudo, as causas que provocaram 
tal desmoronamento nunca foram apuradas com precisão. No entanto, o facto de 

grande parte desse volume ter sido alterado estruturalmente (construção da suite Gil 

Vicente), pode ter contribuído para uma maior instabilidade no edifício bem como 

algum desequilíbrio ao nível da agregação dos solos daquela zona. Tal 
acontecimento prova que monumentos antigos requerem uma preocupação 

interventiva superior a obras cujo o valor patrimonial não é relevante. Neste caso, 

infelizmente, perdeu-se parte da muralha primitiva, o que reforça a necessidade de 

uma maior ponderação sobre determinadas operações que possam comprometer a 
unidade do complexo.  

Ainda sobre esta última intervenção — a maior desde que o complexo 

adquiriu a sua aparência apalaçada — as normas de conservação e restauro 

 
137 “Zona Especial de Protecção do Castelo de São Jorge e resto das cercas de Lisboa” – Classificada pelo antigo 
IGESPAR, actual Direcção Geral do Património Cultural (DGPC). Disponível em:  
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-
patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73564 [consultado a 22.10.2019]. 
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recomendadas pela Carta de Veneza foram, segundo o proprietário Frédéric 

Coustols, a base definidora das decisões tomadas para este projecto. Contudo, 

apesar do excelente trabalho de adaptação e valorização que foi feito na globalidade 

do edifício, hoje — a posteriori — é possível observar alguns lapsos que questionam 
quão aprofundado seria o conhecimento do proprietário sobre aquela Carta. Isto 

porque, ainda que de forma controlada, introduzir novos elementos num edifício 

antigo deve ser sempre uma intervenção excepcional. No caso do Palácio Belmonte, 

por ter sido transformado de habitação unifamiliar para uma unidade hoteleira, foi 
preciso, inevitavelmente, executar algumas alterações e adaptações de forma a 

responder às necessidades emergentes desta “nova” função bem como aos 

requisitos funcionais e de conforto da actualidade.  

Para tal, se por um lado houve a preocupação de introduzir elementos leves 
e facilmente removíveis como as paredes divisórias de gesso cartonado das 

instalações sanitárias do piso nobre e a estrutura em mezanino da suite Amadeo de 

Souza Cardoso, demonstrando um cuidado em não danificar a autenticidade do 

complexo, por outro, alguns pontuais acrescentos que foram feitos apresentam uma 
intervenção de carácter irreversível, como é o caso da abertura dos vãos nos saguões, 

nas fachadas tardoz, no acesso à recepção e na cozinha. Ainda que seja 

compreensível que estas últimas intervenções referidas tenham sido realizadas 

cuidadosamente, com o objectivo de melhorar a ventilação e iluminação natural do 
edifício assim como a sua circulação e segurança, o facto de todos estes elementos 

se apresentarem com uma imagem igual aos restantes elementos originais representa 

um desrespeito pelas normas recomendadas no artigo 12º da Carta de Veneza. Este 

artigo estabelece que “os elementos destinados a ocupar as falhas existentes devem 
integrar-se harmoniosamente no contexto, tendo que se distinguir das partes 

originais, a fim de que o restauro não falseie o documento de arte e de história”138. 

A mesma crítica aplica-se à decisão de reconstruir a zona aluída adjacente ao 

Pátio de D. Fradique recorrendo a uma estrutura mista de alvenaria de pedra e de 
betão armado e, exteriormente, apresentar uma aparência bastante semelhante ao 

original. Uma vez que não é conhecida a dimensão da derrocada, pode ainda 

depreender-se que a reconstrução da torre não terá sido possível recorrendo apenas 

ao uso dos fragmentos acumulados (Anastilose). No entanto, mais uma vez, a 

 
138 Carta de Veneza: artigo 12º. Disponível em :  
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/CartadeVeneza.pdf [consultado a 22.10.2019]. 
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aparência exterior em nada se distingue da original, revelando uma despreocupação 

e/ou desconhecimento das normas recomendadas pela Carta de Veneza. 

É importante referir também que, à semelhança de muitos outros projectos, 

nem tudo o que foi inicialmente planeado acabou por ser concretizado. Neste 
projecto, um exemplo disso foi o desejo de recuperar algumas casas adjacentes ao 

palácio e realojar, dentro de condições favoráveis, os inquilinos que aí habitavam. 

Tal intenção apenas foi concretizada parcialmente e durante relativamente pouco 

tempo, pelo que em 2016 as duas únicas casas que foram recuperadas (de um total 
idealizado de quatro), passaram a ser parte integrante do hotel, ocupando a função 

de restaurante e habitação privada do proprietário. 

Pelo contrário, algumas intervenções que hoje podemos observar não se 

encontram documentadas oficialmente. Em geral, são intervenções de pequena 
escala como a alteração da cor da pintura das paredes ou a divisão de 

compartimentos, tendo como objectivo um melhor aproveitamento do espaço. No 

entanto, estas situações de cariz “clandestino” devem-se, em parte, a uma 

incompatibilidade com burocracias de entidades superiores ou decisões que foram 
tomadas no momento da obra devido a algum imprevisto. Exemplo disso traduz-se 

na não documentação técnica da reconstrução da torre (Romana) aluída ou a entrada 

estreita e alongada da suite Amadeo de Souza Cardoso.  

 Uma vez que a História do Palácio Belmonte está, intrinsecamente, 
relacionada com a História do Pátio de D. Fradique, outro tema que é imprescindível 

mencionar é o cenário corrente das casas situadas neste mesmo pátio. 

Embora toda esta zona seja um local passagem constante e de um enorme 

sucesso turístico, o Pátio de D. Fradique de Baixo — inicialmente integrado na 
compra do palácio — foi expropriado em Julho de 2001 devido à sua degradação 

excessiva e iminente ruína total, passando a estar a cargo da CML.  

Actualmente, esse pátio encontra-se abandonado139 e cercado por um 

gradeamento metálico que impede o acesso; as casas ali situadas estão parcialmente 
destruídas, sem telhados e com os vãos das portas e das janelas emparedados. 

 
139 “Desde 25 de Julho de 2001 que todo o pátio é propriedade do município. (...) Os residentes acabaram por 
ser realojados, uns perto da freguesia de Santiago [actual freguesia de Santa Maria Maior], outros em bairros 
sociais do concelho.” Nuno Miguel ROPIO – “Câmara corre risco de ficar sem o pátio Dom Fradique” in Jornal 
de Notícias. Julho de 2008. Disponível em : https://www.jn.pt/local/noticias/lisboa/lisboa/ [consultado a 
22.10.2019]. 
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Ao que foi possível apurar, esta situação prolonga-se desde que o palácio foi 

reabilitado e o seu crescente estado de ruína iniciou-se aquando a derrocada das 

casas adjacentes à torre de fundação Romana do Palácio. Já na década de noventa, 

este pátio apresentava traços de degradação e de fracas condições de habitabilidade. 
No entanto, nunca se fez nada neste mesmo espaço por não se ter chegado a um 

acordo, entre o proprietário do palácio e os gabinetes de reabilitação da Câmara de 

Lisboa, relativamente ao que se deveria executar. Segundo Frédéric Coustols, foram 

apresentados cerca de seis projectos de recuperação daquele espaço e apesar de 
terem sido aprovados pelo presidente da Câmara, nunca chegaram a sair do papel140. 

Já segundo a CML, que desde 2001 promete fazer uma recuperação e adaptação 

urbanística naquele espaço, defende que nada foi executado devido à falta de 

financiamento. Perante esta situação, o antigo IGESPAR (actual DGPC), apesar de 
ser uma decisão controversa, já autorizou a demolição total das ruínas destas casas. 

Contudo, a meu ver, tal opção não deve ser viabilizada uma vez que isso irá 

contribuir para a descaracterização e desvalorização do património histórico da 

envolvente urbana do Palácio Belmonte. Em contrapartida, visto que actualmente 
Lisboa está a passar por um período de grande valorização e investimento no 

negócio turístico-hoteleiro, seria de ponderar a possibilidade de arranjar fundos 

Europeus ou recorrer a um mecenato, para a resolução de tal situação. 

 Em todo o caso, convém sublinhar que, de um modo geral, a requalificação 
do palácio e a adaptação para uma unidade hoteleira, foi bem sucedida. Este projecto 

permitiu não só reerguer e adaptar um edifício de origem medieval, totalmente 

devoluto e com inúmeros traços de degradação, às necessidade de hoje em dia, como 

também tornou possível devolver ao bairro de Alfama um dos percursos históricos 
mais importantes da (antiga) cidade de Lisboa: o acesso directo à muralha da 

Alcáçova e ao castelo de S. Jorge a partir da Rua dos Cegos e da Porta (primitiva) de 

D. Fradique.  

 
 
  

 

 
140 "Fizemos cinco, seis projetos para aquele espaço. Cada presidente de câmara foi dizendo que sim, e depois 
nada se passou". Susete FRANCISCO – “Pátio Dom Fradique à espera de obras desde os anos 1990” in Diário 
de Notícias. Junho de 2016. Disponível em : https://www.dn.pt/sociedade/ [consultado a 22.10.2019]. 
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