Tipologia e evolução de escadarias palacianas
nos séculos XVII e XVIII
Caso de estudo: Lisboa

João Pedro Neves Petersen Silva

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em

Arquitectura

Orientador: Prof. João Rosa Vieira Caldas

Júri
Presidente: Prof. Pedro Filipe Pinheiro de Serpa Brandão
Orientador: Prof. João Rosa Vieira Caldas
Vogal: Prof. Francisco Manuel Caldeira Pinto Teixeira Bastos

Abril 2015

I.. AGRADECIMENTOS

Agradeço,
Ao meu orientador, o professor João Vieira Caldas, por todo
o apoio e disponibilidade prestada ao longo deste trabalho.
A todas as pessoas e entidades que tornaram a recolha da informação
e a visita a muitos destes palácios possível.
À minha família, pela ajuda, carinho e paciência demonstrada.
E aos meus amigos, que me acompanharam em todo o percurso
académico e já não podem ouvir falar em palácios e escadarias
palacianas.

II. RESUMO

Para compreender a evolução que se verificou nos sistemas de comunicação vertical nas casas nobres, em
Portugal, do início do século XVII até finais do século XVIII é necessário perceber as razões que levaram um
simples elemento utilitário de ligação entre pisos a tornar-se num elemento chave, em torno do qual, os palácios
se passaram a conformar.
Entre os factores que influenciaram a sociedade Portuguesa destes dois séculos, são de notar: a União Ibérica e a
falta de riqueza existente no país, consequente do declínio do império marítimo, a Restauração da Independência
e a guerra que se gerou de seguida, empobrecendo ainda mais o país, a deslocação da nobreza de corte para
Lisboa, após a guerra terminar, a descoberta de ouro no Brasil que enriquece mais uma vez a coroa portuguesa, o
Barroco e a importação dos ideais que se lhe associam, a construção de grandes obras públicas como o Convento
de Mafra, o Terramoto de 1755 e posterior reconstrução da Baixa lisboeta e ainda, já na passagem do século XVII
para o século XVIII, alguma influência da Revolução Industrial e do Neoclassicismo Europeu.
A Arquitectura é directamente influenciada por todos estes factores, deixando suavemente para trás, a "Arquitectura
Chã", austera, pobre e de carácter militar, para se tornar numa arquitectura barroca e internacional, tornando-se,
já no final do século XVIII, numa mistura de estilos entre o Barroco, o Tardo-Barroco e o Neoclassicismo. Com
a deslocação para Lisboa da nobreza de corte, após a Guerra da Restauração, os palácios sofrem grandes
alterações, sendo necessária a renovação das casas nobres que antigamente possuíam, dotando-as de uma
nova aparência barroquizante, de métrica rigorosa e desenho cénico. Associado a esta vontade de criar toda uma
aparência grandiosa e teatral, as escadarias dos palácios deixam de ser simples elementos de comunicação e
tornam-se no núcleo gerador e articulador de todo o palácio.

Palavras-chaves: Escadaria, Palácio, Barroco, Tipologia, Lisboa

III. ABSTRACT

To understand the evolution that took place in the vertical communication systems of the noble houses, in Portugal,
from the beginning of the XVIIth century until the end of the XVIIIth century, it is necessary to realize the reasons
that made a simple utility element of connection between floors to become a key element, around which, the
palaces came to conform.
Among the factors that influenced the Portuguese society in this two centuries, are to be noted: the Iberian Union
and the lack of wealth that the country already exhibited, due to the decline of the maritime empire, the Restauration
of Independence and the war that succeeded, making the country even more poorer, the displacement of the
court nobility to Lisbon, after the war was over, the discovery of gold in Brazil that enriches the Portuguese crown
once more, the Baroque and the import of ideals that are associated with it, the construction of major public
buildings such as the Convent of Mafra, the earthquake of 1755 and the reconstruction of Lisbon's downtown, and
also, already in the transition between the XVIIIth century to the XIXth century, some influence from the Industrial
Revolution and the European Neoclassicism.
The Architecture is directly influenced by all these factors, softly leaving behind the "Plain Architecture"'s, austere,
poor and military style, to become an international baroque architecture, turning to be, at the end of the XVIIIth
century, a mixture between the Baroque, the Late-Baroque and the Neoclassicism. With the displacement of the
court nobility, to Lisbon, after the War of Restauration, the palaces suffered great modifications, due to the necessity
to renew their old noble houses, giving them a new baroque appearance, of strict metric and cenic design. Linked
to this will to create an entire and magnificent theatrical look, the noble staircases of the palaces cease to be simple
elements of communication to become the core generator and articulator of all the building.

Keywords: Staircase, Palace, Baroque, Typology, Lisbon
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1.1. OBJECTIVOS
Realizada no âmbito do Mestrado Integrado em Arquitectura do Instituto
Superior Técnico, a presente dissertação incide no estudo da escadaria dos
edifícios palacianos portugueses entre os séculos XVII e XVIII, tentando
compreender a sua evolução e também a diversificação tipológica que foi
adoptada ao longo deste período nestas residências da nobreza. Pretendese clarificar as influências sócio-culturais, históricas e urbanas que levaram
a que muitos destes elementos de comunicação vertical tenham sofrido
conceptualmente uma alteração de escala, espacialidade e importância,
chegando em alguns casos a tornarem-se o núcleo gerador e ponto de partida
para o desenho global do edifício.
Não obstante a complexidade dos edifícios palacianos em Portugal dos séculos
em estudo, é importante compreender, a título comparativo, a universalidade
ou especificidade das escadarias portuguesas.

1.2. OBJECTO E MÉTODO
Sendo necessário para a investigação uma cidade de referência, optou-se
pela cidade de Lisboa, não só pela possibilidade de realizar visitas in situ mas
principalmente por ser a capital do Império Português, onde a nobreza de
corte tinha tanto residências urbanas como suburbanas e rurais. Para o estudo
em questão é interessante esta variação de usos, pois os palácios urbanos,
suburbanos e as quintas de recreio têm organizações espaciais específicas e
diferentes, podendo por exemplo verificar-se uma maior liberdade de traçado
em zonas fora da malha urbana por nestes casos haver a possibilidade de
desenhar um edifício de origem.
Para conseguir chegar a uma interpretação fidedigna da evolução tipológica
que existiu nas escadarias dos palácios em Lisboa, foi necessário reunir um
conjunto de casos de estudo, suficientemente vasto, de modo a eliminar
possíveis dúvidas existentes na leitura histórica dos palácios que durante
estes dois séculos, sofreram, na sua generalidade, muitas alterações.
Efectuou-se então uma lista de palácios cuja construção terá sido iniciada
entre o princípio do século XVII e finais do século XVIII e cujas escadarias

1

01 | INTRODUÇÃO

fossem potencialmente significativas para o estudo.
Depois de uma longa selecção foram escolhidos cinquenta casos de estudo,
em que se incluem especificamente, trinta e seis palácios urbanos, seis
palácios suburbanos, sete quintas de recreio e um palácio-real (palácioconvento).
Procedeu-se então à documentação fotográfica de todos os palácios possíveis
de visitar e à recolha de documentação gráfica necessária para conseguir
comparar os diversos casos de estudo.

Fig. 1.1. - Levantamento da escadaria do Palácio Fronteira. Fonte: desenho do autor, 2014.

Este foi um dos pontos que originou mais exclusões na lista de palácios
original, visto que, actualmente, muitos dos palácios em estudo ou ainda
são privados ou se encontram em estado decadente e por conseguinte é
impossível realizar uma recolha fotográfica das suas escadarias. Existem
também alguns que sofreram nos últimos anos remodelações profundas,
eliminando muitas vezes todo ou grande parte do seu interior histórico e, em
última análise, há palácios de que não existe informação gráfica suficiente e,
a que existe, não se encontra organizada ou arquivada nos mesmos locais,
dificultando assim o seu estudo adequado.
Após a recolha documental, realizou-se uma organização tipológica de todas
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as escadarias estudadas, dispondo-as seguidamente por uma lógica em
volta da sua evolução como tipo, dando especial importância à materialidade
utilizada em cada um dos casos. Muitas vezes teve de se fazer uma
abstração espacial e ornamental de modo a conseguir compreender melhor
cada exemplo e perceber o que é que corresponde especificamente à época
em estudo e que elementos correspondem a épocas posteriores.
Como ponto de partida para esta análise foi essencial entender a inserção
dos palácios na cidade de Lisboa. Se são palácios inseridos na malha urbana
(Palácios Urbanos), se numa malha menos densa como são os casos dos
palácios situados na zona ribeirinha da cidade ou nas ruas de saída da cidade
(Palácios Suburbanos), ou no campo (Quintas de Recreio).
Nos casos de que há registo, facilitou a leitura saber de quem é o desenho
dos palácios, saber que influências os arquitectos responsáveis traziam e que
estilo arquitectónico estaria assim associado ao seu traço.
A modificação das antigas casas nobres, para os palácios com dois ou mais
pisos que passaram a existir em Lisboa, em meados do século XVII, levaram
a que, na sua generalidade, "a deslocação da zona de aparato tradicional
do piso térreo para o piano nobile, passasse a conferir aos sistemas de
circulação vertical um valor determinante." 1 Tendo sido por isso interessante
para o estudo compreender o número de pisos existentes em cada palácio.
O passo seguinte consistiu na análise específica do núcleo de escadas,
tentando compreender-se a sua localização no interior do edifício e o percurso
que o utilizador ao vir do exterior, teria que efectuar para lhes aceder, sendo
relevante a existência ou não de um átrio de entrada, de um pátio central ou
de um vestíbulo de espera.
De seguida realizou-se a tipificação do desenho da escadaria de aparato,
influenciado pela altura entre pisos (o que pode levar a adoptar soluções
tipológicas diferentes e/ou mais elaboradas, com mais ou menos lanços), pela
existência ou não de um núcleo palaciano anterior à construção da escadaria
(podendo ser esta um acrescento ao edifício original e por esse facto ter
de se articular à volta do pré-existente, acarretando obrigações estruturais
1 MESQUITA, Marieta Dá - "Cenografia e Teatralidade - Uma Leitura de Escadarias na Arquitectura
Residencial Barroca de Lisboa” in Lisboa Barroca e o Barroco de Lisboa, Colóquio de História de Arte,
Lisboa, Livros Horizonte, 2007, p. 41.
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e de desenho diferentes das que existiriam se o núcleo de escadas fosse
construído de origem ou mesmo todo o palácio), pela riqueza do proprietário
e pelo gosto arquitectónico do arquitecto responsável, que está directamente
associado às influências culturais da época.
Para poder classificar a escadaria na sua totalidade considerou-se importante
proceder de seguida à análise da sua estrutura construtiva, as dimensões
dos seus degraus e dos patamares intermédios, as suas ornamentações,
a existência ou não de guarda-corpos ou corrimão, o nível de detalhe e a
materialidade de todos estes elementos, a utilização de azulejaria portuguesa
que, se à partida levaria a uma rápida interpretação da época de construção da
escadaria, pela rápida associação à época de produção dos azulejos, ao fim
de alguma observação conclui-se que na maioria dos casos isso não acontece
por ao longo dos tempos estes azulejos terem sido retirados e substituídos por
azulejos de épocas posteriores), a inserção ou não da escadaria numa caixa
de escadas aberta (que chega por vezes a ter triplo pé-direito), a existência de
bomba, a utilização ou não de janelas que possibilitam iluminação natural da
escadaria de aparato, o uso de iluminação artificial peculiar (como por exemplo
estatuária com candeeiros incorporados, como é o caso do Palácio Pombal e
do Palácio Lavradio) e a existência de outros adornos característicos de um
determinado estilo de arquitectura.
Conforme já referido, a tipificação realizada é então apresentada por ordem
do tipo de escadaria, do mais simples ao mais complexo (sinónimo de uma
evolução histórica evidente) e, dentro de cada tipo, do mais antigo ao mais
recente.
A ordem final selecionada é então:
Escadarias de tiro, escadarias de dois lanços consecutivos (em L),
escadarias de três lanços consecutivos (em C), escadarias de quatro lanços
consecutivos (em quadrado �), escadarias de lanços opostos, escadarias
de lanços simétricos, escadarias imperiais, escadarias imperiais invertidas e
por fim, mas já fora desta lógica evolutiva, as escadarias complexas, sem
tipo específico, que, por serem impossíveis de tipificar, são apresentadas no
final do conjunto. Esta impossibilidade de definição tipológica é resultado das
modificações sucessivas que os palácios tiveram ao longo dos anos, levando
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a que fosse necessário adaptar o núcleo primitivo de escadas de modo a
cumprir os novos requisitos.

Fig. 1.2. - Axonometrias esquemáticas dos tipos de escadaria aqui apresentados, evoluíndo da
esquerda para a direita e de cima para baixo da seguinte forma: tiro, em L, em C, em �, lances
opostos, lances simétricos (de tiro, em L, em C, opostos e com lance suplementar), imperial e
imperial invertida. Fonte: desenhos do autor, 2015.

Com esta aproximação muito objectiva foi então possível chegar a uma
conclusão inicial de como terá sido a evolução das escadarias nos edifícios
palacianos em Lisboa no século XVII e XVIII, tentando depois verificar-se,
a uma escala maior, a especificidade das escadarias portuguesas ou, pelo
contrário, a sua universalidade e uniformidade com um “estilo europeu”,
escolhendo-se para o efeito palácios em Espanha, Itália e França.
Escolheram-se assim palácios em Barcelona, Milão e Paris, não só por serem
importantes cidades em cada um dos três paises, mas também por existir, de
momento, bastante informação disponível.

1.3. ESTADO DE ARTE
De modo a realizar esta dissertação é preponderante fazer notar que
os elementos disponíveis relativos ao tema em estudo, como referido
anteriormente, são escassos, sendo este um tema pouco estudado e
sistematizado em Portugal.
Á data em que esta dissertação foi realizada havia apenas dois trabalhos
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relevantes

que abordavam a temática das escadarias dos palácios

portugueses, sendo ambos no entanto muito específicos sobre o que tratam.
O primeiro texto é de Marieta Dá Mesquita e intitula-se “Cenografia e
Teatralidade - Uma Leitura de Escadarias na Arquitectura Residencial Barroca
de Lisboa” tendo sido apresentado no Colóquio de História de Arte em Lisboa
com o nome de “Lisboa Barroca e o Barroco de Lisboa” que posteriormente foi
editado em livro pela Livros Horizonte em 2007. Este texto tenta, de um modo
introdutório, descrever o papel que as escadarias tiveram na arquitectura
residencial barroca de Lisboa, compreendendo as influências e as razões
que levaram este elemento de comunicação vertical a tomar um papel tão
importante.
Numa primeira etapa introduz a questão da origem das escadarias de aparato,
associado a uma vontade de “renovação da arquitectura doméstica erudita e à
instucionalização da sociedade de corte” 2 que sucedeu após a Restauração,
momento em que a corte portuguesa se voltou a centralizar na capital do
reino e que levou aos aristocratas e às famílias reais a quererem dignificar as
suas casas nobres, dotando-as de um estilo mais “moderno” e internacional,
originado muito por influências vindas de Itália e França.
Neste processo de renovação e repensar da arquitectura palaciana urbana, as
escadarias de aparato sofreram uma grande alteração. O facto de os palácios
urbanos passarem a ter entre dois a três pisos e o piso nobre, a ser em regra
geral o último piso do edifício, levou por consequência à necessidade de
um desenho mais cuidado destes elementos de ligação vertical que antes
serviam apenas de acesso a outras divisões das casas, ou nem existiam e,
neste novo “modelo palaciano”, levam os convidados da entrada, (que é agora
uma grande zona de aparato, de recepção ao palácio) ao piso nobre que é
onde toda a acção aristocrática se desenvolve.
Numa segunda fase, Dá Mesquita entra em detalhe na “Definição das
Escadarias” 3 e explica sucintamente a evolução das mesmas nos modelos
dos palácios e das villas italianas, o quadro françês e a sua propagação pela
Europa e ainda as mudanças que aconteceram não só a níveis morfológicos
2 Idem, p. 41.
3 Idem, p. 42.
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e de organização espacial da casa mas também em termos de materialidade,
plasticidade e cenografia, tornando o leque de materiais utilizados neste novo
e redesenhado elemento de comunicação mais vasto e mais rico. Salienta
também a importância que passou a ser dada à luz, à ornamentação, à
comodidade na disposição dos degraus e aos sistemas de protecção para
deste modo ser enfatizado o percurso de acesso ao piso de aparato.
Por fim Marieta Dá Mesquita, de maneira a demonstrar as influências que
os modelos italianos e franceses tiveram na arquitectura residencial barroca
de Lisboa, dá os exemplos do Palácio Fronteira (Quinta dos Marqueses de
Fronteira) e do Palácio Távora (Quinta dos Távoras) por possuirem ambos
escadarias de aparato com notórias influências estrangeiras.
Com este texto é introduzida a temática das escadarias de aparato e a
importância de compreender a sua evolução no interior dos palácios lisboetas,
realçando assim o papel e a actualidade desta dissertação.
O texto de Helder Carita “O núcleo de “escadas reais” e a formação de um
modelo de palácio barroco: de João Antunes a André Soares.” apresentado ao
IV Congresso da Associação Portuguesa de Historiadores da Arte em Lisboa
entre 21 e 24 de Novembro de 2012 foca-se já num modelo de escadaria
de aparato mais evoluído (as Escadarias Imperiais) e, tenta ainda explicar
de onde é que surgiram as influências deste tipo de escadaria, ligando-as
ao Palácio do Escorial espanhol e à construção das escadarias conventuais
do Mosteiro dos Jerónimos onde, segundo Carita, João Antunes participou e
que posteriormente propagou por outros palácios e edifícios. Carita dá ainda
importância à modificação e ampliação dos originais vestíbulos que, numa
reconfiguração geral das casas nobres antigas, associada ao traço de João
Antunes, passam a incluir dois grandes portais de entrada em vez de um só,
acabando por conferir a este novo espaço uma dimensão de aparato muito
maior que a existente anteriormente, ao possibilitar a entrada e a saída dos
coches, num grande átrio coberto e privado, deixando os nobres à frente do
arranque da grande escadaria de acesso ao piso nobre. A formação de um
modelo de palácio barroco é também estudado neste texto, conseguindo de
um modo geral associar a propagação deste em Lisboa, ao traço de João
Antunes e dos seus sucessores.
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Num olhar aprofundado sobre o tema das escadarias palacianas portuguesas,
são apenas estes os dois principais textos de referência existentes actualmente.
Em termos de trabalhos sobre o caso português, mas não relacionado com as
escadarias de aparato, há por vezes monografias sobre palácios específicos ou
dissertações de doutoramento e mestrado. Neste âmbito, foram recentemente
realizadas três dissertações que contribuíram bastante para a realização do
presente estudo. São elas as dissertações de Pedro Durand, Clara Simões
e Isabel Sousa onde, nos dois últimos casos é feita a comparação entre os
palácios de Lisboa, com os de Barcelona e Milão respectivamente.
Em relação à mesma temática, existem ainda os tomos do livro "Monumentos
e Edifícios Notáveis do distrito de Lisboa" que compilam, tal como o nome
indica, todos ou quase todos os edifícios e monumentos notáveis desta época
no distrito de Lisboa.
À falta de informação disponível, o site "www.monumentos.pt" costuma
facultar uma breve descrição histórica e pormenorizada sobre quase todos
os monumentos portugueses, podendo ou não incluir fotografias e desenhos
documentais sobre os mesmos.
Existem ainda vários artigos e livros generalistas sobre a história de Portugal,
a corte portuguesa nesta época e a arquitectura residencial barroca nacional.
Os autores que principalmente interessaram para esta dissertação foram,
entre outros, José Eduardo Horta, com o livro “Arquitectura Portuguesa,
Renascimento, Maneirismo, Estilo Chão” que acaba por ser uma breve
introdução à arquitectura portuguesa do século XVII e XVIII, João Vieira
Caldas com o texto, entre outros, “João Antunes e a casa nobre do seu tempo”
e José Sarmento de Matos que em Novembro de 2014 realizou um ciclo
de conferências com o tema " A Arquitectura Urbana Palaciana de Lisboa”
na Culturgest que inseriu nas datas em estudo uma grande quantidade de
palácios que acabaram por ser estudados posteriormente nesta dissertação.
Em termos internacionais, o leque de informação sobre escadarias palacianas
é muito variado por o tema ser bastante estudado, principalmente em Itália e
no Renascimento, por autores como Andrea Palladio no tratado, "I Quattro
Libri dell'Architettura", Sebastiano Serlio em "I Sette Libri dell'Architettura" e
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ainda Jacopo Vignola com "Regola delli Cinque Ordini d’ Architettura". Estes
tratados, embora só brevemente refiram as escadarias palacianas, acabam
por introduzi-las no contexto da arquitectura palaciana da época, levando a
que posteriormente, pela divulgação dos mesmos na Europa, acabe por haver
uma vasta quantidade de estudos sobre o tema.
Casos disso são os compêndios no livro “L’Escalier Dans l’Architecture de la
Renaissance”, onde se introduzem os vários tipos de escadarias de aparato
existentes nos palácios franceses, espanhóis e italianos, entre outros, livro
este coordenado por Jean Guillaume e que acaba por anexar um conjunto de
actas do colóquio realizado em Tours de 22 a 26 de Maio de 1979 e editado
posteriormente pela Ed. Picard, há ainda textos específicos sobre a escadaria
imperial espanhola no texto “Le Scale Imperiali Spagnole” de António Bonet
Correa da palestra "Galeazzo Alessi e L’Architettura del Cinquecento" no
Convegno Internazionali di Studi em Génova em 1974 e editado à posteriori
pela Ed. Sagep e no artigo “The Escorial and the invention of the Imperial
staircase” por Catherine Wilkinson, onde associada a invenção da escadaria
imperial ao Palácio do Escorial e, sobre o palácio urbano françês, textos
como “L’espirit de L’Escalier” em “L’Hotel Particulier une Ambition Parisienne,
nº 189 de Dossier de L’art”, apresentado em Paris na Exposition à la Cité
de L’Architecture & du Patrimoine em 2011 que acabou por possibilitar a
comparação, nesta dissertação, do caso lisboeta com o parisiense.
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2.1. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO
Para proceder à análise das escadarias palacianas dos séculos XVII e XVIII
em Lisboa, considerou-se relevante conhecer o contexto histórico em que se
verificou a sua construção, entender os antecedentes e as influências que
levaram a que tal contexto viesse a existir.
Dito isto, é importante perceber a situação sócio-cultural portuguesa no século
XVI e os principais nomes que contribuíram para a alteração de costumes,
ideais e modos de fazer arquitectura nessa época.
No reinado de D. João III, houve em Portugal uma abertura ideológica, que
se traduziu desde o início numa política de renovação, com grande abertura
tanto aos "círculos do Humanismo cristão, como aos círculos do Humanismo"
1

renascentista italiano. Neste período verificou-se ainda uma vasta política de

reformas culturais.
Um dos grandes impulsionadores da estética renascentista na arquitectura
portuguesa foi João de Castilho, que começando a trabalhar nas obras do
Mosteiro dos Jerónimos, ainda numa estética manuelina, acaba por ser
encarregue da construção das novas instalações da Ordem de Cristo em
Tomar, onde passa a fazer usar o estilo renascentista.
Das reformas adoptadas por D.João III, na Arquitectura, é importante referir
as reformas da Universidade de Coimbra, onde Diogo de Castilho, irmão mais
novo de João de Castilho, foi protagonista, e ainda as campanhas de obras
dos colégios universitários, que se prolongaram até finais do século XVII.
Com o amadurecimento da nova consciência estética e a sua assimilação
em termos de realidade nacional, é de referência a grande importância que
o Tratado de Serlio teve, tendo sido, dentro da tratadística italiana, o que
mais aqui foi estudado, sendo com ele que a “ordem” passa a ser entendida,
verdadeiramente, como cânone arquitectónico.
Esta nova cultura tratadística tem então como exponente máximo em
1 CORREIA, José Eduardo Horta, - Arquitectura Portuguesa, Renascimento, Maneirismo, Estilo Chão,
Editorial Presença, Lisboa, 1991, p. 30.
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Portugal, Diogo de Torralva onde no seu desenho do Claustro de D.João III
do Convento de Cristo, em Tomar, se pode facilmente observar a influência da
leitura do tratado de Serlio.
Na viragem da primeira para a segunda metade do século XVI surge, em
Fig. 2.1. - Claustro de D.João III do
Convento de Cristo, em Tomar.
Fonte: www.origens.pt

Portugal, associado a um período de maiores dificuldades económicas, uma
tendência para o despojamento decorativo com uma adopção clássica de
base tratadística e uma austeridade característica de um período de grande
índole militar. Esta tendência acaba por formar um novo "estilo arquitectónico"
em Portugal que George Kubler denomina de plain architecture, “Arquitectura
Chã”.
Esta arquitectura sóbria de classicismo simplificado acaba por convergir em
duas vertentes. Por um lado a de António Rodrigues, “Mestre das Obras de elRei” seguindo a erudição classicizante e italianizante de Diogo de Torralva, e
por outro Afonso Álvares, mais ligado ao modo utilitário da engenharia militar,
herdado de Miguel de Arruda.
Em finais do século XVI mais concretamente em 1580, herda a coroa
portuguesa o rei espanhol D. Filipe II, unificando os dois reinos.
Em 1590, Fillipo Terzi, arquitecto italiano que já tinha trabalhado para D.
Sebastião como mestre das obras do Convento de Cristo em Tomar assume o
papel de “Mestre das Obras de el-Rei”, substituindo o já então Arquitecto-mor
do reino António Rodrigues. Terzi ficará mais tarde a dirigir a Aula do Paço da
Ribeira (1594).
De notar o carácter “familiar” com que a Aula do Paço é dirigida nos anos
subsequentes. Por ordem de direcção, tiveram a cargo desta Escola, a família
Frias, os Tinocos e os Turrianos e é também aqui que quase todos os grandes
arquitectos portugueses dos séculos XVI e XVII estudaram. Os Turrianos,
os Frias, os Coutos e os Tinocos, chegando até ao padre Francisco Tinoco
da Silva (arquitecto régio de D. Pedro II), mestre de João Antunes, um dos
grandes transformadores da arquitectura residencial da nobreza nos tempos
de D.Pedro II e D. João V.
A casa de habitação comum desta época, em Lisboa, enquadra-se num
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estreito loteamento, condicionado pelo espaço muralhado sem apresentar
uma estrutura renascentista de fachada, já a casa de habitação nobre,
sobretudo pela mão da aristocracia mais esclarecida ou viajada, começa exibir
a concretização de algumas experiências em função da concepção espacial
ou da estrutura arquitectónica renascentista. No entanto, pela falta de dinheiro
associada à segunda metade do século XVI não é natural que tivessem sido
construído muitos palácios em Lisboa. Dos que se construíram, por terem
sido muito alterados até à actualidade, não se sabe concretamente como
seriam. Podendo apenas visualizar-se hoje em dia casos como o do Palácio
dos Almadas que se organiza à volta de um pátio rectangular renascentista.

Fig. 2.2. - Pátio renascentista do Palácio dos Almadas. Fonte: www.ruinarte.blogspot.pt

Em 1640, com a Restauração da Independência, sobe ao trono D. João IV,
numa época marcada pela constante guerra com Espanha, que acaba por
originar ainda mais dificuldades económicas no país.
A Arquitectura na Restauração é assim marcada pelos condicionalismos
de ordem sócio-económica, a par do gosto austero da corte alentejana dos
Braganças, aparecendo então como uma "nova e última grande síntese do
“estilo chão.” 2
Neste reinado, em 1647, é fundada a Aula de Fortificação e Arquitectura
Militar que acaba por complementar a já existente Aula do Paço.
2 Idem, p.62.
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É com a Restauração e a subida ao trono de D.João IV que começa a
existir a presença de uma corte em Lisboa, mas é apenas "com a tomada
de poder pelo príncipe D.Pedro II (futuro D.Pedro II), em 1667, e com o fim
da Guerra da Restauração , em 1668, que se assiste à efectiva, completa e
definitiva deslocação da primeira nobreza para a corte cuja sede passou a ser
indiscutivelmente a capital." 3
Com a tomada de poder do príncipe D. Pedro, começam então a aparecer
exemplos de arquitectura residencial nobre dignos de mencionar, como é o
caso do Palácio Fronteira, datado de 1667 a 1671 4, que embora excepcional
para a data em que foi construído, tem claramente influências italianas.
Considera-se no entanto de salientar que a arquitectura residencial nobre
"Pedrina" do século XVII não pode ser definida apenas pelo exemplo do
Palácio Fronteira, visto que este palácio é uma quinta de recreio, e a maioria
da nobreza que se deslocou para Lisboa, o fez para as suas moradias no
centro da cidade e não para o campo.

Fig. 2.3. - Fachada principal do Palácio Fronteira. Fonte: fotografia do autor, 2014.

3 CALDAS, João Vieira – “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. 6.
4 MESQUITA, Marieta Dá - “Cenografia e Teatralidade - Uma Leitura de Escadarias na Arquitectura
Residencial Barroca de Lisboa” in Lisboa Barroca e o Barroco de Lisboa, Colóquio de História de Arte,
Lisboa, Livros Horizonte, 2007, p. 46.
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"O período de paz que se seguiu à Guerra da Restauração correspondeu a
uma época de grande investimento da nobreza na construção, remodelação
e engrandecimento dos seus palácios urbanos e das suas casas de campo" 5,
motivo este que levou esta nobreza que se deslocou para Lisboa a necessitar
de transformar as suas casas em palácios que fossem dignos do seu estatuto
social. Dentro desta nobreza, os principais usufruidores das benesses
atribuídas após a Guerra da Restauração foram os "restauradores" que
ajudaram nas frentes de batalha pelo lado português.

Fig. 2.4. - Desenho do exterior do Palácio
Corte Real em Lisboa no século XVI.
Fonte: www.culturgest.pt

Esta remodelação de casas nobres levou muitas vezes à criação de edifícios
novos ou de novas configurações interiores, que acabou por originar, com
regularidade, núcleos de escadas desajustados aos novos palácios, com
fraca ornamentação e de tipo simples. Encontram-se então várias soluções
a estes problemas como é o caso do Palácio Belmonte, onde a escadaria
original de pouco aparato se mantém, não havendo grande alteração na sua
configuração, ou o caso do Palácio do Barão de Alvito, que acaba por ter duas

Fig. 2.5. - Desenho interpretativo de
Júlio Castilho do Palácio dos Condes de
Vila Franca.
Fonte: www.aps-ruasdelisboacomhistria.
blogspot.pt

escadarias separadas de modo a chegar ao piso nobre.
As referências utilizadas à data na construção e transformação das
residências nobres da corte portuguesa, devem ter sido o Palácio Corte-Real
(palácio do príncipe D.Pedro) que embora fosse a excepção à regra 6, era uma
referência exemplar da arquitectura palaciana à época; o Palácio dos Condes
de Vila Franca do arquitecto Diogo Marques Lucas (possivelmente da Aula do
Paço), e num âmbito mais internacional, o Palácio do Escorial espanhol e os

Fig. 2.6. - Exterior do Palácio do Escorial
em Espanha.
Fonte: www.sobreespana.com

palácios italianos cuja divulgação já tinha sido feita nos tratados mencionados
previamente.
Na viragem de seiscentos para setecentos, especificamente na última década
do século XVII, Portugal acaba por enriquecer devido à descoberta de ouro no
Brasil. Com a subida ao trono por D.João V em 1706 e de modo a exibir uma
nova riqueza existente no reino e um gosto arquitectónico internacional são
chamados para Portugal arquitectos com o perfeito domínio do estilo barroco.
Estes são os casos de João Frederico Ludovice, António Canevari, Carlos
Mardel, Giovanni Carlo Sicinio Bibiena e Jean-Baptiste Robillon.

5 CALDAS, João Vieira – “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. 7.
6 Idem, pp. 4-5.
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D.João V manda então construir um vasto número de grandiosas construções
barrocas, onde se inserem o Convento de Mafra, de 1717, com desenhos de
Ludovice (que no reinado de D.José I passa a ser o arquitecto régio português),
o Palácio das Necessidades, (estudado posteriormente nesta dissertação)
de Caetano Tomás de Sousa e o Palácio de Queluz de Mateus Vicente de
Oliveira, Manuel Caetano de Sousa (filho e discípulo de Caetano Tomás de
Sousa) e Jean-Baptiste Robillon. É apenas neste reinado que começa a
aparecer em Lisboa um variado número de palácios em que as escadarias de
aparato se impõe até passarem a gerar o núcleo total do edificado.
Pode-se assim concluir que a arquitectura que chega a 1755, é um conjunto de
ideais baseados numa arquitectura que envolve o perfeito domínio do “estilochão” português, como é o caso da arquitectura de João Antunes, Mateus de
Couto e Francisco Tinoco da Silva, com influências internacionais de origem
barroca, interpretadas por João Frederico Ludovice, António Canevari, Nicolau
Nasoni, Filippo Juvarra e Carlos Mardel.
Em 1755, um grande sismo abate-se sobre todo o território continental, com
enormes prejuízos em Lisboa, destruindo quase toda a baixa lisboeta. É
então no reinado de D.José I que é feita a recuperação dos estragos, sendo
sob o comando de Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal,
nomeado previamente por D.José I secretário de estado dos negócios
estrangeiros e da guerra, que é feita a reconstrução da cidade. Nomes como
Manuel da Maia (regente da Aula de Fortificação e Arquitectura Militar),
Eugénio dos Santos (seu discípulo) e Carlos Mardel, foram essenciais para o
novo desenho “Pombalino” da baixa lisboeta.
O desenho adoptado foi pensado com estritas regras de construção antisísmica e de traçado funcional. Com uma malha recta e ortogonal o desenho
da baixa pombalina acaba por rasgar a primitiva malha medieval da cidade,
podendo-se observar a influência da Aula do Paço, quer na sobriedade
e austeridade adoptadas no desenho dos quarteirões pombalinos, quer
no próprio desenho dos edifícios dentro dos quarteirões, despojados de
ornamentos superficiais e dotados de uma métrica racional e simplista. A
arquitectura portuguesa até finais do século XVIII passa então a focar-se
na materialidade e carácter estrutural do edificado e ainda nos processos
técnicos avançados de construção.
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2.2. PREVALÊNCIAS TIPOLÓGICAS
2.2.1. ESCADARIA DE TIRO
Este tipo de escadaria é o primeiro aqui estudado, quer pela sua simplicidade,
quer pela sua evolução ao longo do tempo, tendo sido o elemento de
comunicação vertical mais utilizado nas casas comuns em Lisboa.
A sua simples estrutura acaba por possibilitar a ascensão do primeiro piso
ao piso nobre usufruindo apenas de um lanço para o efeito, podendo ou não
incluir patamar intermédio.

Fig. 2.8. - Escadaria de tiro do Palácio
Belmonte.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

Fazendo uma comparação genérica dos cinco casos aqui estudado, sabe-se
que o Palácio Belmonte (pp. 123-125) foi construído em anos anteriores ao
Século XVII e que a escadaria, o pátio de acesso à entrada do palácio e toda
essa zona foi remodelada posteriormente. Actualmente aloja o hotel com o
mesmo nome.
Para se aceder à escadaria deste palácio é necessário passar um grande
portão de entrada que dá passagem para um pátio de honra. Após a entrada
no pátio de honra, à sua esquerda, encontra-se o pórtico principal para o
interior apalaçado que, já no seu interior, através de um pequeno vestíbulo,
atinge-se, à sua direita, o primeiro lanço da escadaria de tiro do palácio.

Fig. 2.7. - Pátio de honra e pórtico de entrada do Palácio Belmonte. Fonte: fotografia do autor,
2014.
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A escadaria é então constituída por dois lanços rectos com um patamar
intermédio, cujos degraus em pedra, pelas suas dimensões estreitas e
espelhos altos, evidenciam que provavelmente a escadaria pertence ao
núcleo anterior do palácio, provavelmente do século XVI.
Já o Palácio Flor da Murta (pp. 127-129), embora completamente modificado
Fig. 2.9. - Fachada principal do Palácio
Flor da Murta.
Fonte: fotografia do próprio, 2014.

por uma recente intervenção arquitectónica, apresenta ainda os dois
portais de entrada originais do palácio, que dariam acesso, por um lado às
cavalariças e pelo outro ao vestíbulo de entrada. O núcleo de escadas por sua
vez desenvolve-se em posição central aos dois locais anteriores, podendo ser
acedido de ambos os lados e a escadaria é constituída por apenas um lanço
recto que consegue vencer a diferença de cotas entre pisos. Este palácio
foi provavelmente construído numa época posterior à Restauração, mais
concretamente na segunda metade do século XVII 7.

Fig. 2.10. - Planta do segundo piso do
Palácio Flor da Murta. Escala: 1.400.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

No caso do Palácio do Duque de Lafões (pp. 131-132), existem desenhos que
demonstram que o palácio construído foi apenas uma pequena parte de um
grande projecto de Arquitectura, podendo eventualmente estar ligado à mão
de Eugénio dos Santos e de Giovanni Carlo Sicinio Bibiena. A data da sua
construção remonta à primeira metade do Século XVIII 8.
Dado não ter sido possível aceder à escadaria, é apenas visível pelas

Fig. 2.11. - Planta do primeiro piso do
Palácio Flor da Murta. Escala: 1.400.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

fotografias que esta possui uma grande largura e que, o espelho dos seus
degraus é relativamente baixo, facto que demonstra uma preocupação de
detalhe ligada a um maior conforto e a uma certa teatralidade aristocrática
de circulação. No entanto, por se tratar de um lanço de escadas único, com
pouca ornamentação, revestido apenas com um silhar de azulejos figurativos
nas paredes, é possível comparar este núcleo de escadas nobres, às escadas
utilizadas para os serventes na Quinta dos Condes de Aveiras.

Fig. 2.12. - Fachada principal do Palácio
do Duque de Lafões.
Fonte: www.monumentos.pt.

A escadaria do Palácio Ludovice (pp. 135-137) foi como o nome indica,
desenhada pelas mãos do arquitecto João Frederico Ludovice e, embora à
partida se esperasse um núcleo de escadas cénico e de carácter essencial
para a dignificação do edifício, tal não acontece. Verificando-se então que a
razão para isto acontecer se deve ao facto de o palácio ter sido construído
7 Fonte: www.cm-lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/palacio-da-flor-da-murta [consultado em
Abril de 2015]

8 Fonte: www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5052 [consultado em Abril de 2015]
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como “prédio de arrendamento", sendo assim alugado a várias famílias, o que
levava a uma diferente necessidade de ocupação e, por conseguinte, a um
desenho específico de comunicação entre pisos.
O palácio apresenta, num eixo central, um grande portal de entrada
directamente ligado a um amplo vestíbulo. Após a entrada neste espaço,
repara-se automaticamente nas influências italianas existentes no palácio ao
existir estrutura em forma de serliana, de onde pelo vão da esquerda parte o
primeiro lanço da escadaria de aparato. Este pormenor acaba no entanto por
tirar magnificência à escadaria que, se partisse da entrada central da serliana,
teria uma maior importância e axialidade, deixando o utilizador expectante de
subir ao piso nobre.

Fig. 2.14. - Escadaria do Palácio do
Duque de Lafões.
Fonte: www.monumentos.pt

Fig. 2.15. - Fachada principal do Palácio
Ludovice.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

Fig. 2.13. - Vestíbulo com serliana do Palácio Ludovice. Fonte: fotografia do autor, 2014.

A escadaria tem então seis degraus de acesso ao patamar inicial que se
desenrola perpendicularmente e para a esquerda, paralela ao vestíbulo.
Desenvolvendo-se depois em dois lanços rectos com um patamar que dá
acesso a todo um piso intermédio. Existe de seguida, encastrado na parede,
um corrimão em pedra e as paredes, são revestidas por azulejos de padrão
encimadas por reboco pintado de branco e a cobertura do núcleo de escadas,
em abóbadas de berço, é revestida também por reboco pintado de branco.

Fig. 2.16. - Vista a partir do primeiro
lanço da escadaria do Palácio Ludovice.
Fonte: www.monumentos.pt

Pela data em que este arquitecto trabalhou em Lisboa, é atribuída a data
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provável de construção deste palácio à primeira metade do século XVIII 9.
A Quinta das Laranjeiras (pp. 139-141), por ser uma quinta de recreio, tem
uma configuração diferente dos palácios descritos anteriormente. O acesso
a este palácio, tal como no Palácio Belmonte, faz-se através de um pátio
de honra que dá acesso ao portal de entrada com um vestíbulo anexado ao
Fig. 2.17. - Fachada principal da Quinta
das Laranjeiras.
Fonte: www.cidadelusa.blogspot.pt

núcleo de escadas. O vestíbulo encontra-se posicionado no eixo longitudinal
do palácio, apresentando à esquerda, quatro degraus de entrada que dão
acesso ao patamar inicial da escadaria de aparato que, se desenvolve de
seguida, e para a direita.
A escadaria é composta por dois lanços rectos intervalados por um patamar
intermédio e os degraus demonstram por sua vez um cuidado ergonómico e
ponderado para causar um maior conforto aos utilizadores. No piso de chegada
podem-se observar as diversas janelas que iluminam o espaço e o grande pé
direito da sala, com cobertura de masseira. As paredes são revestidas por
estuque pintado de branco com relevos, intercalado de pinturas e a cobertura
por estuque pintado de branco com relevos e uma grande pintura central.

Fig. 2.18. - Vista do piso de chegada da
escadaria da Quinta das Laranjeiras.
Fonte: www.restosdecoleccao.blogspot.
pt

Estando a escadaria associada à data de construção do palácio, que é de
finais do século XVIII 10, e o facto de que a sala que delimita a caixa de
escadas ser maior que a escadaria, possibilita a criação de um varandim
com guarda-corpos metálico em ferro forjado, de onde é possível observar
a subida e a descida dos convidados, criando uma cenografia espectável do
período barroco em que o palácio se insere.

2.2.2. ESCADARIA DE DOIS LANÇOS CONSECUTIVOS (EM L)
Este tipo, difere do anterior por ser mais elaborado mas num sentido prático,
sendo utilizado principalmente em alternativa à escadaria de tiro quando, não
existindo espaço suficiente para atingir a cota do piso nobre com apenas um
lanço, se torna necessário efectuar uma quebra a meio e mudar de sentido.
No entanto, como excepção à regra, existem casos em que é utilizado como
forma de criar um percurso em torno de um pátio central, como é o caso do
Palácio dos Condes do Redondo (pp. 145-147).
9 Fonte: www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2550 [consultado em Abril de 2015]
10 Fonte: www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3183 [consultado em Abril de 2015]
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É um palácio urbano de três pisos, com o piso nobre no terceiro e último piso.
Para aceder ao piso nobre é necessário passar o portal de entrada que se
encontra virado para a rua, dando acesso a um átrio de entrada coberto, que
por sua vez dá acesso ao grande pátio central. A partir deste e no enfiamento
visual do átrio de entrada, chega-se ao núcleo de escadas.
A escadaria desenvolve-se a partir do patamar inicial para os dois lados.

Fig. 2.20. - Fachada principal do Palácio
dos Condes do Redondo.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

No entanto, apenas o lanço direito vai dar ao piso nobre, servindo o lanço
esquerdo apenas para acesso ao piso intermédio.
Esta escadaria é composta por três lanços. Dois lanços rectos iniciais,
intercalados por um patamar intermédio, um segundo patamar intermédio no
final do segundo lanço que dá acesso ao último lanço da escadaria que se
desenvolve na perpendicular, para a direita, chegando a um patamar final que
dá acesso ao salão nobre do palácio.

Fig. 2.21. - Pórtico de entrada do Palácio
dos Condes do Redondo.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

Fig. 2.19. - Vista do segundo patamar intermédio da escadaria do Palácio dos Condes do Redondo.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

O elemento mais curioso nesta escadaria de aparato são as suas dimensões.
Em vez das usuais dimensões de uma escadaria de aparato da época, que
rondam os 2 metros de largura com degraus de 17 centímetros de espelho e 40
centímetros de cobertor, neste caso as dimensões são 3, 27 metros de largura,
e os degraus têm 16 centímetros de espelho e 53 centímetros de cobertor, o
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que originava evidentemente uma subida muito mais suave e espaçada, que
à época, não seria muito comum, mas que poderia eventualmente servir para
"os donos do palácio subirem a cavalo até ao piso nobre" 11.
A cobertura é composta por abóbadas de berço em todos os lanços e por
abóbadas de arestas no segundo patamar intermédio e no patamar de
chegada.
O revestimento das paredes é reboco pintado de branco e o da cobertura é
reboco pintado de amarelo.
Fig. 2.22. - Vista do portal de entrada do
Palácio Teles de Menezes.
Fonte: www.cm-lisboa.pt

O corrimão metálico que apresenta é provavelmente colocado posteriormente
tendo em conta que passa em frente da janela do primeiro lanço, além de que
uma escadaria com estas dimensões não necessitaria de ter um corrimão.
A data de construção desta escadaria deve remontar ainda ao século XVII 12, o
que se pode compreender facilmente devido ao seu despojamento ornamental
e à métrica regrada da fachada do pátio interior que pode ser associado à
arquitectura chã portuguesa.
O Palácio Teles de Menezes (pp. 149-151) apresenta uma escadaria em L de
dois lanços consecutivos, com um patamar intermédio.

Fig. 2.23. - Vista do primeiro lanço da
escadaria do Palácio Teles de Menezes.
Fonte: www.ensemblefazmusica.
blogspot.pt

O acesso ao núcleo de escadas faz-se por um portal situado do lado direito
da fachada principal dando acesso a um pequeno vestíbulo do qual parte o
primeiro lanço.
A partir das plantas, é possível observar que este sistema foi certamente
adoptado devido à escassez de espaço: na impossibilidade de atingir o piso
nobre com apenas um lanço recto, o lanço inicial é dobrado em dois.
Esta afirmação pode ser apoiada pelo facto de o primeiro lanço de escadas
apresentar vinte e quatro degraus e o segundo apenas sete, levando a que
o patamar de chegada tenha dimensões insuficientes para ser um hall de
entrada digno de um palácio destas dimensões. No entanto, aparentemente
11 Informação segundo a tradição transmitida por via oral.
12 Fonte: www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6225 [consultado em Abril de 2015]
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não existiria outra solução, dado que uma escadaria de lanços opostos não
teria largura suficiente para ser realizada, pois o piso nobre é completamente
ocupado por salões logo a seguir à parede do primeiro lanço da escadaria,
existindo somente no final do volume das escadas espaço para terminar o
percurso ascendente.
As paredes são revestidas por um silhar de azulejos xadrez branco e verde,
que podem ser uma réplica de azulejos do século XVI ou de facto originais.
Já a cobertura, que é em abóbada de berço, é revestida por reboco pintado
de branco.
Esta escadaria poderá ser do início do século XVII 13, quer pelo seu aspecto

Fig. 2.24. - Fachada principal do Palácio
dos Marqueses de Minas.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

geral, quer pela data de origem do palácio que remonta a 1606, no reinado de
D. Filipe III (II de Portugal).
Um terceiro palácio de escadarias em L é o Palácio dos Marqueses de Minas
(pp. 153-155), que data da passagem do século XVII para o século XVIII 14.

A entrada no palácio e o acesso ao piso nobre são efectuados a partir de um
portal de entrada que dá passagem para um vestíbulo já de alguma dimensão,
a partir do qual subindo um pequeno degrau, encimado por um arco, se acede
à direita, ao núcleo de escadas.
Neste palácio o segundo lanço da escadaria em L divide o piso nobre em
dois, não deixando existir uma enfilade de salões, característica dos palácios

Fig. 2.25. - Vista do patamar de arranque
da escadaria do Palácio dos Marqueses
de Minas.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

do século XVIII.
Mais uma vez se verifica a incapacidade deste tipo de escadarias de organizar
os salões internos do palácio, não tendo sido desenhado como elemento
individual de possível valor cénico mas apenas com a função de atingir o piso
superior.
Embora o vestíbulo de entrada apresente dimensões razoáveis, o mesmo não
se verifica nas dimensões da escadaria:
A largura da escadaria é de 1,63 metros e o cobertor dos degraus muito
13 Fonte: www.cm-lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/palacio-teles-de-menezes [consultado
em Abril de 2015]

14 Fone: www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=9433 [consultado em Abril de 2015]

Fig. 2.26. - Vista do segundo lanço da
escadaria do Palácio dos Marqueses de
Minas.
Fonte: fotografia do autor, 2014.
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curto, com apenas 35 centímetros, dando origem a uma escadaria íngreme e
relativamente estreita.
As paredes da escadaria estão revestidas com um silhar de azulejos figurativos
e com imitação de balaustrada, o que indica que tenha sido construída já no
século XVIII. No entanto como já foi referido, os azulejos utilizados são muitas
Fig. 2.27. - Fachada principal do Palácio
do Marquês de Abrantes.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

vezes adicionados em épocas posteriores, o que leva a que este atributo por
si só não chegue para determinar a data de construção da mesma.

2.2.3. ESCADARIA DE TRÊS LANÇOS CONSECUTIVOS (EM C)
Mais elaborado que o caso anterior, este tipo de escadaria acaba por conseguir
só por si ser um elemento autónomo, ao começar e acabar no mesmo plano,
mas em pisos diferentes. É por isso associado automaticamente a um desenho
programado, característico do século XVIII.
Apresenta, por norma, uma caixa de escadas definida, correspondendo os
dois casos estudados às duas variantes existentes: ter ou não ter bomba.
Fig. 2.28. - Vista do primeiro lanço da
escadaria do Palácio do Marquês de
Abrantes.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

O primeiro caso é o do Palácio do Marquês de Abrantes (pp. 159-160), cuja
ampliação e regularização é atribuída a João Antunes, inclui a nova escadaria
e remonta a inícios do século XVIII 15.

Fig. 2.29. - Vista do vestíbulo a partir do primeiro patamar intermédio da escadaria do Palácio do
Marquês de Abrantes. Fonte: fotografia do autor, 2014.
15 Fonte: www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5048 [consultado em Abril de 2015]
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A forma do palácio actual é o resultado de diversas alterações efectuadas nas
primitivas casas nobres existentes no local, resultando daí que o acesso à
escadaria de aparato se efectue de um modo mais elaborado. Esta escadaria,
sendo a primeira variante estudada, apresenta o seu núcleo fechado, sem
bomba.
O percurso de acesso às escadarias é iniciado no grande portal central
sobressaído da fachada. Desse portal acede-se a um átrio de entrada

Fig. 2.30. - Fachada principal do Palácio
Silva Amado.
Fonte: www.facebook.com/
GoncaloGouveiaPhotography

coberto, que dá acesso a um pátio, o qual, à esquerda, dá acesso a um
nártex adjacente ao grande vestíbulo de espera. À esquerda deste vestíbulo
apresenta-se o lanço inicial da escadaria de aparato. Este lanço inicial está
centrado no meio de duas portas laterais e é alcançado após uma passagem
claramente influenciada pela tratadística italiana, assemelhando-se a uma
serliana.

Fig. 2.31. - Vista da balaustrada da
escadaria do Palácio Silva Amado.
Fonte: www.facebook.com/
GoncaloGouveiaPhotography

A escadaria desenvolve-se em três lanços rectos quebrados por dois
patamares intermédios.
As paredes são revestidas por um lambrim de pedra com relevos, rematado
por um corrimão encimado por reboco pintado de branco e a cobertura,
em abóbadas de berço nos três lanços rectos e abóbadas de arestas nos
patamares intermédios e de chegada, é apenas revestida por reboco pintado

Fig. 2.32. - Vista do segundo lanço da
escadaria do Palácio Silva Amado.
Fonte: www.facebook.com/
GoncaloGouveiaPhotography

de branco.
Já o núcleo de escadas do Palácio Silva Amado (pp. 163-164) é um exemplo
perfeito da ornamentação barroca de finais do século XVIII que, embora não
possua azulejaria, apresenta grande quantidade de estuques com relevos
pintados de branco e dourado. Estes ornamentos podem no entanto ter sido
adicionados por alterações mais tardias no palácio.
A escadaria de aparato tem uma caixa de escadas aberta com triplo pé direito,
bomba e iluminação natural o que faz dela um elemento único de grande
ostentação e magnificência. É composta por um grande lanço intermédio e
dois pequenos lanços de entrada e chegada e a sua guarda é em pedra rosa
e preta, possivelmente mármore, com balaustrada.
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Fig. 2.33. - Vista da caixa de escadas do Palácio Silva Amado. Fonte: www.facebook.com/
GoncaloGouveiaPhotography

2.2.4. ESCADARIA DE QUATRO LANÇOS CONSECUTIVOS (EM �)
Por ser o tipo mais complexo e elaborado da sequência de lanços consecutivos,
a escadaria em quadrado usufrui de uma importante autonomia que acaba
muitas vezes por gerar a restante configuração do palácio onde se insere,
tornando-se assim um ponto-chave de passagem no palácio.
Este tipo de escadaria facilita também a entrada de luz natural no interior do
palácio, quer pela existência de uma bomba quer pela sua usual colocação
junto às fachadas.
Os dois exemplos estudados são o Palácio Marim-Olhão (pp. 169-171) e o
Palácio Mitelo (pp. 173-175).
O desenho do Palácio Marim-Olhão tem sido atribuído a vários arquitectos ,
entre eles António Canevari e Filippo Juvarra 16, ambos, conforme já referido,
arquitectos italianos do século XVIII, mandados vir a Portugal por D.João V no
início do seu reinado .
O acesso ao núcleo de escadas é efectuado a partir de um átrio de entrada
coberto o qual por sua vez dá acesso a um pátio (actualmente está aberto mas,
segundo os projectos iniciais, seria fechado) que apresenta à esquerda um
patamar coberto sobrelevado por três degraus do qual se passa directamente
16 SOUSA, Isabel de - A Casa Nobre Joanina em Confronto com o Palácio Urbano de Milão. Lisboa,
Dissertação de Mestrado em Arquitectura apresentada ao Instituto Superior Técnico, 2014, p. 35.
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à grande escadaria.
Esta escadaria de aparato desenvolve-se em quatro lanços consecutivos
com três patamares intermédios, existindo no primeiro patamar, tal como no
Palácio dos Condes do Redondo, um lanço complementar de sentido oposto
à restante escadaria que dá acesso unicamente a um piso intermédio.
O núcleo de escadas possui bomba, de desenho quadrangular, e é definido

Fig. 2.35. - Fachada principal do Palácio
Marim-Olhão.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

por um pilar em cada canto com a guarda a apresentar uma balaustrada em
pedra.
As paredes são revestidas por um lambrim em pedra com meia balaustrada
encimado por reboco pintado de amarelo e a cobertura, com abóbadas
abatidas, é revestida a reboco pintado de branco.

Fig. 2.36. - Vista da bomba da escadaria
do Palácio Marim-Olhão.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

Fig. 2.34. - Vista do segundo lanço da escadaria do Palácio Marim-Olhão. Fonte: fotografia do
autor, 2014.

Com uma largura ampla de 3,34 metros, degraus com um espelho de apenas
14 centímetros e um cobertor de 37, é mais uma vez visível a partir da análise
das suas dimensões o cuidado ergonómico e a importância cenográfica de
todo o percurso desta escadaria.
Já no Palácio Mitelo o cuidado de desenho não foi tão preciso, provavelmente
por apresentar pré-existências e de forma a criar uma bomba de desenho
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quadrangular ter sido necessário ajustar a largura de todos os lances, fazendoos variar entre os 1,60 e os 2,60 metros. Pode porém afirmar-se, tal como no
Palácio Marim-Olhão que o tipo de escadaria aqui utilizado demonstra mais
uma vez o seu carácter autónomo e articulador da zona de entrada do palácio.
Neste caso a escadaria de aparato desenvolve-se logo à entrada do palácio,
Fig. 2.37. - Palácio Mitelo.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

à sua esquerda, passando por um grande vestíbulo e subindo três degraus
de entrada.

2.2.5. ESCADARIA DE LANÇOS OPOSTOS
As escadarias dentro deste tipo desenvolvem-se regra geral por dois lanços,
um primeiro lanço recto e um patamar intermédio, seguido de um segundo
lanço recto disposto no sentido contrário.
Fig. 2.38. - Planta do segundo piso do
Palácio Mitelo. Escala: 1.400. Fonte:
redesenho do autor, 2015.

Estas escadarias são apresentadas a seguir às anteriores por questões de
arrumação, o que não significa necessariamente que exista uma evolução
subsequente.
Em primeiro lugar são apresentadas as escadarias com caixas de escadas
fechadas, a que se seguem as escadarias mistas, nas quais os primeiros
pisos apresentam caixas de escadas fechadas e o último piso aberto, e por

Fig. 2.39. - Planta do primeiro piso do
Palácio Mitelo. Escala: 1.400. Fonte:
redesenho do autor, 2015.

fim as escadarias em que as caixas de escadas são totalmente abertas.
O motivo para esta ordenação tem a ver com uma provável evolução que,
ao chegar à caixa de escadas aberta, cria uma cenografia mais aparatosa
na ascensão ao piso nobre e por conseguinte, demonstra de certa forma, a
riqueza e modernidade da família a quem o palácio pertence.
Pode concluir-se que este tipo de escadaria de caixa de escadas aberta, veio
influenciar o desenho da escadaria imperial que começa a aparecer nas casas
nobres do século XVIII em Portugal e que é posteriormente estudada nesta
dissertação.
O primeiro exemplo aqui estudado é o Palácio Valada-Azambuja (pp. 179-181),
da segunda metade do século XVIII 17 mas muito alterado posteriormente.
17 Fonte: www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/72754 [consultado em Abril de 2015]
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O edifício desenvolve-se em quatro pisos e o piso nobre situa-se no terceiro.
O acesso á escadaria faz-se mais uma vez através do grande portal situado
ao centro da fachada principal, que daria originalmente passagem para um
grande vestíbulo que levaria, pelo lado direito, a um grande pátio nas traseiras
do palácio, e, em frente, à escadaria de lanços opostos.
Actualmente, já não se consegue observar a dimensão do antigo vestíbulo,

Fig. 2.41. - Fachada principal do Palácio
Valada-Azambuja.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

porém, na entrada lateral que hoje se pode utilizar para aceder ao interior do
palácio, consegue-se visualizar o início de um grande arco que continuaria até
ao lado oposto do vestíbulo.
A escadaria desenvolve-se em três lanços opostos, mas de tal modo, com
apenas um lanço, se vence a altura de um piso. Os degraus apresentam por
isso, uma grande dimensão de espelho (18 centímetros, face aos normais
17) e uma relativamente curta dimensão de cobertor (37 centímetros, face à
média de 40).

Fig. 2.42. - Vista do primeiro patamar
intermédio do Palácio Valada-Azambuja.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

Fig. 2.40. - Vista do último lanço da escadaria do Palácio Valada-Azambuja. Fonte: fotografia do
autor, 2014.

A estrutura da cobertura é em abóbadas de berço abatidas nos lanços rectos
e nos dois patamares intermédios em abóbadas de arestas.
O revestimento das paredes consiste num lambrim em pedra preta,
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possivelmente mármore, seguido de estuque com relevos geométricos
pintados de branco e dourados e o das abóbadas é em estuque com
relevos pintado de branco. É no entanto provável que estes não fossem os
revestimentos originais do palácio tendo em conta que o actual vestíbulo
apresenta azulejaria ornamental que possivelmente ocuparia as paredes
laterais do vestíbulo original e as paredes da escadaria em si, não deveriam
Fig. 2.43. - Fachada principal do Palácio
Caldas.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

ter um silhar em pedra mas também um silhar de azulejos, encimado por
reboco pintado de branco. O estuque utilizado na cobertura do actual vestíbulo
é certamente posterior à origem do palácio, face à já referida existência de um
arco que suportaria a original cobertura do vestíbulo que seria revestido a
reboco pintado de branco.
O Palácio Caldas (pp. 183-184) é também um palácio da segunda metade do
século XVIII 18, construído de acordo com as regras do plano de restauração

Fig. 2.44. - Vista, a partir do vestíbulo,
do primeiro lanço da escadaria do
Palácio Caldas.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

da baixa pombalina. Tem igualmente quatro pisos, e excepcionalmente, o piso
nobre situa-se no segundo. Necessita por isso apenas de dois lanços para
chegar ao piso nobre, não existindo nenhum piso intermédio.
Conforme se verifica em quase todos os palácios referidos, pode observar-se
de novo a entrada central com um grande vestíbulo de espera a dar acesso
ao núcleo de escadas do palácio.
As paredes da escadaria apresentam um corrimão em pedra encastrado, e
são revestidos tal como a cobertura, plana de madeira, por reboco pintado
de branco.
No Palácio dos Marqueses de Nisa (pp. 187-188), observa-se pela primeira

Fig. 2.45. - Vista dos dois lanços da
escadaria do Palácio Caldas.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

vez, nesta dissertação, a inserção da escadaria numa caixa de escadas
fechada nos primeiros pisos e aberta no último.
O palácio é, tal como no caso do Palácio do Duque de Lafões, um palácio
suburbano, tendo por isso uma maior liberdade morfológica e uma escala um
pouco maior que os palácios urbanos.
Apresenta três pisos com o piso nobre no último e acede-se à escadaria
18 Fonte: www.cm-lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/palacio-caldas [consultado em Abril de
2015]
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através de um átrio coberto que se encontra logo após do portal de entrada,
situado na fachada tardoz do edifício. Ao atravessar-se o átrio chega-se a um
grande pátio central onde à esquerda, se encontra o pórtico da escadaria. É
de seguida necessário subir seis degraus de entrada que levam a um pequeno
patamar inicial onde à sua direita arranca o primeiro lanço. Esta escadaria
apresenta três lanços opostos com dois patamares intermédios e o primeiro
patamar possibilita o acesso ao segundo piso.

Fig. 2.47. - Fachada tardoz do Palácio
dos Marqueses de Nisa.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

Das escadarias já apresentadas neste tipo aparece pela primeira vez, com a
supressão da parede divisória dos dois últimos lanços, o uso de uma guarda.
Esta guarda porém, é apenas um murete de alvenaria revestido com lambrim
de pedra rematado por um corrimão em cantaria.
As paredes têm, além do lambrim de pedra em todos os lanços, azulejos de
padrão e a cobertura, em abóbadas de berço nos lanços rectos e de arestas
nos patamares intermédios, é revestida com reboco pintado de branco.

Fig. 2.48. - Vista, a partir do segundo
piso da escadaria do Palácio dos
Marqueses de Nisa.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

Fig. 2.46. - Vista do segundo patamar intermédio da escadaria do Palácio dos Marqueses de Nisa.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

Esta escadaria, quer por terminar em caixa de escadas aberta, quer pelo
revestimento das paredes incluir um murete de pedra semelhante ao do
Palácio do Marquês de Abrantes, é possivelmente do século XVIII mas
anterior ao terramoto.
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O Palácio do Patriarcado (pp. 191-193), no Campo Mártires da Pátria, é outro
caso aqui estudado de uma escadaria de lanços opostos com caixa de
escadas fechada nos primeiros pisos e aberta no último.
Este palácio está atribuído ao traçado de João Frederico Ludovice ou de
Mateus Vicente de Oliveira, e é de inícios do século XVIII, também anterior ao
terramoto de 1755 19.
O acesso ao núcleo de escadas faz-se a partir do grande portal axial do
palácio, que dá acesso a um vestíbulo de entrada de onde, em frente, por
Fig. 2.49. - Fachada principal do Palácio
do Patriarcado.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

baixo de um arco e à direita, arranca a escadaria de aparato.
É uma escada de quatro lanços opostos com três patamares intermédios e o
piso nobre situa-se no terceiro e último piso.

Fig. 2.50. - Vista do vestíbulo do Palácio
do Patriarcado.
Fonte: fotografia do atelier RRJ, 2007.

Fig. 2.52. - Vista do primeiro lanço da escadaria do Palácio do Patriarcado. Fonte: fotografia do
atelier RRJ, 2007.

As paredes são revestidas nos primeiros pisos por pedra, intercalada com
Fig. 2.51. - Vista do patamar de chegada
do Palácio do Patriarcado.
Fonte: fotografia do atelier RRJ, 2007.

molduras estucadas pintadas de branco com relevos, e na zona aberta da
caixa de escadas, estuque pintado de branco e azul com relevos.
A cobertura da escadaria é, nos primeiros pisos, em abóbadas de berço
nos lanços rectos e de arestas nos patamares intermédios (semelhante aos
19 BARREIROS, Maria Helena - Antigo Palácio do Patriarcado e edifícios confinantes, Campo Mártires
da Pátria, Lisboa, Estudo histórico-arquitectónico e avaliação patrimonial, Relatório final, Jul. 2007,
p. 15.
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casos já estudados) e no último piso, com duplo pé direito, em masseira com
claraboia ao centro. O revestimento das abóbadas é em reboco pintado de
branco, e no tecto de masseira, estuque pintado de branco azul, vermelho e
amarelo com relevos decorativos.
É de referir a luz natural que este sistema de caixa de escadas aberta
introduz na teatralidade da escadaria, iluminando o último local do palácio
que antecede o piso nobre.

Fig. 2.53. - Vista do Palácio dos Azevedo
Coutinho com o arco de entrada do lado
esquerdo.
Fonte: www.cm-lisboa.pt.

Esta escadaria apresenta ainda, na sua zona fechada, um corrimão de pedra
encastrado na parede e, na parte aberta, uma guarda tipo murete de alvenaria
rematada por um corrimão com duas estátuas de pedra em cada vértice.
O Palácio dos Azevedo Coutinho (pp. 195-197) é o primeiro caso aqui estudado
onde se pode observar uma escadaria de lanços opostos apenas com caixa
de escadas aberta. No entanto, este palácio foi alvo de muitas remodelações
ao longo dos séculos e é possível que parte da escadaria seja do século

Fig. 2.54. - Vista do primeiro lanço do
Palácio dos Azevedo Coutinho.
Fonte: www.patrimoniocultural.pt.

XVII e a outra parte do século XVIII 20, especificamente a balaustrada em
pedra vermelha, possivelmente mármore vermelho de negrais, característica
de uma época posterior.
Este palácio situa-se numa zona de Lisboa com um grande declive o que
implica que acabe por ter seis pisos desfasados entre si fazendo-se a entrada
principal ao nível do segundo piso, através de um grande arco abatido talvez
do século XVI levando a um nártex que antecede o vestíbulo de entrada para
as escadarias.
A escadaria apresenta um desenho pouco rigoroso, mostrando a intenção de
criar uma subida de aparato, à época, mas a falta de cultura arquitectónica
para o concretizar com uma métrica cuidada, tendo cinco degraus no primeiro
lanço e quinze no segundo.
A caixa de escadas aberta tem duplo pé direito e, no primeiro lanço, uma
cobertura em abóbada de berço abatida e o seu revestimento é feito apenas
com reboco pintado de branco.
20 Fonte: www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70948 [consultado em Abril de 2015]
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Nas paredes há um silhar de azulejos ornamentais com imitação de
balaustrada que, tal como na balaustrada da guarda, dá indicação que esta
escadaria foi provavelmente adaptada entre os dois séculos.
O chamado Palácio de Dom Gastão (pp. 199-200), na Calçada de Dom Gastão,
entre a Rua de Xabregas e a Rua do Grilo, situado perto do Palácio do Duque
Fig. 2.55. - Fachada principal do
chamado Palácio de Dom Gastão.
Fonte: fotografia do grupo Francisco
Silva, Ion Iosipoi e Luís Cabral, 2013.

de Lafões, é, como este, um palácio suburbano, aparentando ter sofrido
alterações em épocas posteriores á sua construção.
Para aceder ao núcleo de escadas é necessário atravessar um sóbrio portal
de entrada que dá passagem para um vestíbulo de onde, a partir de quatro
degraus de entrada e virando à esquerda, se chega ao primeiro lanço da
escadaria. O núcleo de escadas possui uma guarda metálica do tipo varão
e nó, intercalada por pilaretes (em vez de uma guarda em pedra), associada
regularmente às guardas realizadas nas janelas de sacada do século XVIII.

Fig. 2.56. - Vestíbulo do chamado
Palácio de Dom Gastão.
Fonte: fotografia do grupo Francisco
Silva, Ion Iosipoi e Luís Cabral, 2013.

As paredes da escadaria foram posteriormente revestidas com reboco pintado
de amarelo e, a partir do piso intermédio, também, com um silhar de azulejos
ornamentais. A caixa de escadas é aberta e tem tecto plano, em madeira, do
tipo "saia e camisa".
A Quinta dos Condes de Mesquitela (pp. 203-205), sendo uma quinta de
recreio, apresenta uma planta em quadrado quase perfeita, e embora tenha

Fig. 2.57. - Vista do segundo lanço da
escadaria do chamado Palácio de Dom
Gastão.
Fonte: fotografia do grupo Francisco
Silva, Ion Iosipoi e Luís Cabral, 2013.

uma escadaria de aparato no exterior, a escada interior de acesso privado ao
piso nobre, privada, é de dimensões reduzidas e muito pouco elaborada.
Esta situação prende-se essencialmente com as funções a que esta casa
nobre estava destinada: sendo uma casa de campo, a atração principal seria
o seu jardim, daí que a escadaria exterior seja muito mais elaborada e bem
desenhada que a interior.
No entanto, a escadaria interior estaria associada a um grande vestíbulo de
entrada que, em comparação com o tamanho geral da casa, como se pode

Fig. 2.58. - Vista da escadaria exterior da
Quinta dos Condes de Mesquitela.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

verificar pelas plantas, é centrado no edifício, demonstrando, apesar de tudo,
a importância que as comunicações verticais tiverem no desenho desta casa.
A escadaria interna tem oito degraus em ambos os lanços e a guarda é feita
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exclusivamente por blocos monolíticos de pedra encaixada uns nos outros. A
somar ao simétrico número de degraus de cada lanço, há ainda o pormenor
ergonómico de os degraus terem uns largos 43 centímetros de cobertor que
criando uma passada mais confortável aos seus utilizadores.
Nas paredes pode observar-se um silhar de azulejos de figura avulsa
interrompido por figuras de convite e, por cima, reboco pintado de branco.
Após analisada, conclui-se que esta escada é provavelmente do século XVIII.
A Quinta dos Condes da Calheta (pp. 207-208), sendo também uma quinta de
recreio, e o acesso ao jardim exterior feito directamente a partir do grande
vestíbulo de entrada, não apresenta uma escadaria de aparato de grande

Fig. 2.59. - Escadaria da Quinta dos
Condes de Mesquitela.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

porte.
À esquerda do vestíbulo encontram-se três degraus que possibilitam o acesso
ao patamar de arranque da escadaria de lanços opostos com degraus muito
altos de 20 centímetros de espelho.
A sua falta de ornamentação, que mesmo que não seja a inicial, inclui apenas
um pequeno rodapé de azulejos de padrão pombalino, reboco pintado de
amarelo e uma guarda tipo murete de alvenaria com um simples corrimão em

Fig. 2.60. - Fachada principal da Quinta
dos Condes da Calheta.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

pedra, demonstra a pouca importância que mereceu ao ser desenhada.
Apresentam-se de seguida dois palácios que dispõem de um pátio interior
antes da escadaria de aparato, demonstrando uma organização diferente dos
outros casos de escadarias de lanços opostos.
No primeiro caso, o do Palácio dos Condes de São Miguel (pp. 211-213),
que, por estar implantado num terreno que apresenta uma grande diferença
de cotas, tem sete pisos, um pouco à semelhança do Palácio dos Azevedo
Coutinho, apresenta por isso uma organização interna mais complexa.
A entrada faz-se através de um túnel abobadado, que leva a um pátio com

Fig. 2.61. - Escadaria da Quinta dos
Condes da Calheta.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

uma arcada do seu lado esquerdo, tipo nártex que, por sua vez, dá acesso
ao núcleo de escadas.
Devido à já referida diferenças de cotas foi ainda necessário acrescentar dois
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pequenos lanços de entrada, cinco degraus de um lado e oito do outro para
chegar ao patamar inicial da escadaria.
Mais uma vez, a escadaria não apresenta um desenho perfeito mas sim
lanços de dimensões diferentes devido à importância que foi dada ao desenho
da arcada do pátio. Se os cinco degraus de entrada, sob a arcada, fossem
Fig. 2.62. - Fachada principal do Palácio
dos Condes de São Miguel.
Fonte: www.cm-lisboa.pt.

colocados no início da escadaria, e por consequência não existisse o patamar
de arranque, seria possível o desenho de dois lanços iguais.
Conclui-se pela pouca importância que foi dada ao núcleo de escadas no
interior do palácio e pela diferença existente no número de degraus dos dois
lanços que esta escadaria tenha sido construída em meados do século XVII.
O Palácio dos Condes de Murça (pp. 215-217) é o último caso aqui estudado

Fig. 2.63. - Pátio interior do Palácio dos
Condes de São Miguel.
Fonte: www.amar-alfama.blogspot.pt

de um palácio com pátio interior e escadaria de lanços opostos, sendo mais
elaborado que o Palácio dos Condes de São Miguel, embora a evolução se
dê, neste caso, pelo cuidadoso desenho do pátio adjacente à escadaria e não
especificamente pela evolução da escadaria em comparação com a anterior.
A partir de um grande portal na fachada principal entra-se num pequeno
vestíbulo que dá acesso a um grande pátio ladeado por arcadas com um
desenho específico de inspiração italiana, com serlianas perfeitas.

Fig. 2.64. - Fachada principal do Palácio
dos Condes de Murça.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

Do lado esquerdo deste pátio desenvolve-se a escadaria de aparato que
culmina num corredor de distribuição que circunda o perímetro do pátrio
exterior. O desenho rigoroso do interior do palácio e a aplicação de perfeitos
motivos de palladio, leva a inserir esta escadaria na segunda metade do
século XVII.
O palácio que seguidamente se apresenta é o Palácio Pombal (pp. 219-221),
que foi remodelado e engrandecido após o terramoto, incluindo-se assim, a

Fig. 2.65. - Pátio interior com serlianas
do Palácio dos Condes de Murça.
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa Obra 17967 Proc 736_I_1984 - Folha
A4-107

configuração actual da nova escadaria, no terceiro quartel do século XVIII 21.
Neste palácio estão actualmente sediadas várias instituições pelo que o
acesso à escadaria não é o original: enquanto os lanços da escadaria fazem
21 Fonte: www.carpediemartepesquisa.com/pt-pt/content/o-palacio-pombal [consultado em Abril de
2015]
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Fig. 2.67. - Fachada principal do Palácio
Pombal.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

Fig. 2.66. - Vista do patamar final da escadaria do Palácio Pombal. Fonte: fotografia do autor,
2014.

parte das instalações da associação Carpe Diem, a antiga entrada dos coches
e respectivo vestíbulo fazem parte das instalações da Escola Superior de
Dança de Lisboa.
A escadaria apresenta os dois lanços de dimensões idênticas com 3 metros

Fig. 2.68. - Escadaria do Palácio Pombal.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

de largura e as dimensões dos degraus fazem desta uma subida cómoda e
confortável, com 16 centímetros de espelho e 42 centímetros de cobertor.
A caixa de escadas, aberta neste caso, a ocupar toda a profundidade do
palácio, possibilita a entrada de luz de ambas as fachadas, criando uma maior
magnificência do conjunto fazendo desta escadaria um importante elemento
arquitectónico de carácter barroco evidenciado também pela janela existente
por cima do patamar intermédio, no salão do segundo piso, que possibilita que
se observe toda esta ascensão teatral.
Dos elementos adicionados já depois do terramoto contam-se as estátuas em
ferro com iluminação artificial que rematam a guarda em mármore rosa e os
marmoreados fingidos que revestem as paredes da caixa de escadas e os

Fig. 2.69. - Vista do patamar intermédio
da escadaria do Palácio Pombal.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

estuques do tecto. A guarda em si é um murete de alvenaria com o corrimão
em mármore rosa. A cobertura é plana, revestida de estuque com relevos
pintado de branco, azul e amarelo.
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O Palácio Larre (pp. 223-224), também conhecido por Palácio Cabral foi
igualmente construído no século XVIII e é o último exemplo apresentado
nesta dissertação de um palácio com escadaria de lanços opostos e caixa de
escadas aberta. Este palácio apresenta três pisos e acede-se ao piso nobre a
partir do segundo piso derivado à sua implantação numa via muito inclinada.
Foi adaptado uma década antes do terramoto possivelmente por Fernando de
Fig. 2.70. - Fachada principal do Palácio
Larre.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

Larre, arquitecto francês, onde viveu com a sua família até à data do sismo 22.
A entrada faz-se por dois grandes portais que dão acesso a um grande átrio.
Esta duplicação de portais serviria para facilitar as manobras de circulação
dos coches na entrada e saída do palácio, algo que veremos acontecer
noutros palácios que se referenciarão a seguir, com projectos do arquitecto
João Antunes.
Esta circulação de coches seria no entanto impossível se este vestíbulo
apresentasse a configuração actual, com degraus no seu interior para vencer
a diferença de cotas do terreno, contrariamente ao que se passava à época
com o chão em plano inclinado para possibilitar a passagem dos coches.

Fig. 2.71. - Escadaria do Palácio Larre.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

Fig. 2.72. - Vestíbulo do Palácio Larre. Fonte: fotografia do autor, 2014.

O elemento particular desta escadaria é o facto de a sua guarda metálica
em ferro forjado com motivos ornamentais poder induzir que este caso de
22 Fonte: www.casaruibarbosa.gov.br/acasasenhorial/index.php/casas-senhoriais/pesquisa-avancada/39-fichas/356-palacio-cabral--larre [consultado em Abril de 2015]

40

2 | TIPOLOGIAS DE ESCADARIAS PALACIANAS

estudo datasse de finais do século XVIII, no entanto é possível que tenha sido
um elemento original da reformulação pré-terramoto, tendo em conta que o
possível arquitecto da obra era francês e que, em França, este estilo de guarda
era usado desde o início do século. Outro elemento que vem demonstrar um
grande domínio de estilo é abóbada de barrete de clérigo que cobria a caixa
de escadas aberta.
As paredes são revestidas por um silhar de azulejos com motivos ornamentais
e, acima deste, por estuque com relevos pintado de branco. A abóbada é por
sua vez estucada com relevos e pintada de cinzento, branco e azul.
Em termos tipológicos estariam portanto terminadas as escadarias de lanços

Fig. 2.73. - Fachada principal do Palácio
Condeixa.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

opostos, porém considera-se de salientar o traço específico da escadaria de
aparato do Palácio Condeixa (pp. 227-229), também conhecido por Palácio do
Manteigueiro. Este palácio data de finais do século XVIII

23

e apresenta um

elemento que modifica a maneira de desenhar escadarias de lanços opostos
e a sua própria leitura: A introdução da bomba de escada.
Com a libertação do espaço entre lanços e o desaparecimento do tradicional
murete de separação, o espaço ganha só por si muito maior luminosidade
assim como grandiosidade.
A estrutura adoptada, de modo a criar uma escadaria sem paredes portantes
ou abóbadas de suporte no interior da caixa de escadas, foi um sistema
pilar-viga que demonstra uma incrível capacidade técnica para a época e um

Fig. 2.74. - Vista do lanço final e da
cobertura da escadaria do Palácio
Condeixa.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

controlo nas proporções e no gosto italianizante aplicado ao palácio.
A escadaria, como se pode ver pelas plantas, é o elemento central do edifício
e pela primeira vez, no quadro da presente análise, é o núcleo gerador de todo
a edificação. Algo que só poderia acontecer com um profundo domínio dos
ideais arquitectónicos barrocos.
A entrada no edifício faz-se através de um grande portal, também ele central
na fachada, que abre para um amplo vestíbulo de espera e através de uma
porta, ao eixo da parede oposta à da entrada, consegue-se finalmente aceder
23 Fonte: www.cm-lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/palacio-do-manteigueiro [consultado em
Abril de 2015]
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à escadaria de aparato.
Esta escadaria, tem uma guarda com balaustrada a toda a volta da bomba,
enquanto nas paredes há um lambrim de pedra nos patamares intermédios
e, nos lanços, um lambrim com meios balaústres acima do qual a parede é
revestida com estuque com relevos pintado de amarelo.
A cobertura é complexa, tendo várias janelas com uma certa plasticidade e
uma grande claraboia central. É também revestida com estuque com relevos
pintado de amarelo.
Fig. 2.75. - Vista do segundo patamar
intermédio da escadaria do Palácio
Condeixa.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

Fig. 2.76. - Vista do primeiro pantamar intermédio e da bomba da escadaria do Palácio Condeixa.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

Os degraus, mais uma vez de modo aumentar ainda mais o aparato e o
momento cénico, têm de dimensões um espelho com apenas 14 centímetros
e um cobertor com 44.

2.2.6. ESCADARIA DE LANÇOS SIMÉTRICOS
Das mais bem concebidas escadarias de aparato, as escadarias de lanços
simétricos, são pensadas de maneira a criar um percurso de ascensão ao piso
nobre mais variado, dotando a escadaria de uma simetria óbvia mas elegante.
Nesta tipologia inserem-se as escadarias que duplicam, em simetria, alguns
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dos tipos já estudados anteriormente, nomeadamente os em tiro, em L, em
C e lanços opostos. Inclui ainda uma subtipologia mais complexa constituída
pelas escadarias que têm um lanço suplementar de acesso aos lanços
simétricos. Lanço este que faz toda a diferença na conjugação das escadas
e de todo o conjunto.

a) Escadaria de Tiro

Fig. 2.77. - Quinta dos Távoras.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

O primeiro caso de escadaria de aparato com lanços simétricos é, de certo
modo, uma excepção porque sendo conceptualmente simples tem um
resultado complexo.
A Quinta dos Távoras (pp. 233-235), vulgo Palácio Galveias, actualmente dentro
de Lisboa, e encomendada por António Luís Távora (filho de Luís Álvares de
Távora) 24, apresenta uma escadaria de lanços simétricos de tiro, mas curvos,
localizada no centro do palácio, e era, aparentemente, o único meio de aceder
do primeiro piso ao piso nobre, evidenciando assim a importância do núcleo
de escadas como elemento central no palácio.
Este palácio, de planta em U, com claras influências francesas, foi mandado
construir em meados do século XVII

25

Fig. 2.78. - Vista do Lanço da direita da
escadaria da Quinta dos Távoras.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

, altura esta em que ainda não se

verificava, em Lisboa, uma presença de corte, o que leva a crer que a
construção deste palácio, tenha apenas sido possível, à época, pela provável
influência que a família Távora tinha na corte espanhola, de onde conseguiu
tirar várias benesses, propriedades e contactos importantes 26.
No texto “Cenografia e Teatralidade - Uma Leitura de Escadarias na
Arquitectura Residencial Barroca de Lisboa”, Marieta Dá Mesquita refere

Fig. 2.79. - Planta do segundo piso
da Quinta dos Távoras. Escala: 1.500.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

a importância das dimensões dos degraus (17 centímetros de espelho e 44
de cobertor) para a evidenciar o ritual de acesso e o percurso teatral até ao
centro do edifício que, pelo seu ritmo harmónico e regular, transmitem a uma
24 Fonte: www.pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Lu%C3%ADs_de_T%C3%A1vora,_2.%C2%BA_Marqu%C3%AAs_de_T%C3%A1vora [consultado em Abril de 2015]
25 Fonte: www.pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_Galveias [consultado em Abril de 2015]
26 "O título de Conde de São João da Pesqueira foi um título nobiliárquico de Portugal. Foi criado a
21 de março de 1611 por decreto real de Filipe II de Portugal, atribuído a D. Luís Álvares de Távora,
Senhor de Távora. No Século XVII esta família recebeu novas honras: a 6 de agosto de 1669, por carta
régia do Infante-Regente D. Pedro, futuro D. Pedro II, em nome de seu irmão D. Afonso VI, foi criado o
título de Marquês de Távora, atribuído a Luís Álvares de Távora, 3º Conde de São João da Pesqueira."
em www.pt.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%AAs_de_T%C3%A1vora [consultado em Abril de 2015]

Fig. 2.80. - Planta do primeiro piso
da Quinta dos Távoras. Escala: 1.500.
Fonte: redesenho do autor, 2015.
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organização cenográfica que permite prever os espaços de aparato que se
seguem. 27
O percurso de acesso à escadaria inicia-se por um pátio de honra fechado
por um muro, que dá entrada a um largo vestíbulo, de cujos extremos, na
parede oposta à entrada partem os dois lanços da escadaria de aparato que
Fig. 2.81. - Vista da fachada oeste da
Quinta dos Condes de Aveiras.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

convergem no patamar axial superior.
As paredes da escadaria são revestidas com um silhar de embutidos mármore
acima do qual o revestimento passa a ser reboco pintado de branco, tal como
na abóbada de berço da cobertura.
Enquanto na Quinta dos Távoras a escadaria se desenvolve entre paredes,
no caso da Quinta dos Condes de Aveiras (pp. 237-239), também conhecido
como Palácio de Belém , isso não acontece.
Esta escadaria, que era antigamente exterior e que, após ter sido encerrada
no século XVII, faz a sua ligação directamente com a Sala das Bicas (um

Fig. 2.82. - Vista do lanço da direita
da escadaria da Quinta dos Condes de
Aveiras. Fonte: fotografia do autor, 2014.

grande salão de recepção). O facto de se localizar na fachada oeste do
palácio, criou a possibilidade de existir luz natural através de grandes janelões
abertos nessa fachada.
E, por outro lado, em vez de existir uma parede interna que delimite o final
da escadaria, existe sim, uma grande serliana, possivelmente de uma época
posterior, intercalada com vários troços de uma balaustrada que, previamente,
poderia delimitar o seu lado exterior, tal como acontece com o grande balcão
existente na fachada sul do palácio.

Fig. 2.83. - Planta do segundo piso da
Quinta dos Condes de Aveiras. Escala:
1.500. Fonte: redesenho do autor, 2015.

O acesso ao núcleo de escadas faz-se directamente do exterior, não existindo
assim nenhum vestíbulo de entrada, derivado principalmente ao facto de,
como já foi referido, a escada ser originalmente externa.

Fig. 2.84. - Planta do primeiro piso da
Quinta dos Condes de Aveiras. Escala:
1.500. Fonte: redesenho do autor, 2015.
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27 Ainda no mesmo texto, Dá Mesquita põe a hipótese do traçado deste palácio ter sido particularmente influenciado por modelos genoveses do século XVI, tanto pela sua significativa regularidade,
rigor e simetria como pelas heranças formais classicizantes nele presente.
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b) Escadaria em L
A caixa de escadas aberta, nem sempre pode ser associada a escadarias
de lanços simétricos, não se verificando esta situação quando os lanços
simétricos são divergentes, deixando de existir um patamar de chegada único
e a escadaria passa a terminar em dois sítios diferentes dentro do palácio.
Este é o caso do Palácio das Necessidades (pp. 243-245) que, embora

Fig. 2.86. - Vista da zona vestibular do
Palácio das Necessidades..
Fonte: fotografia do autor, 2015.

apresente uma escadaria de lanços simétricos em L, estes, por serem
divergentes, não convergem para um único patamar. Este facto verifica-se
entre outras razões por se tratar de um palácio real com funções e dimensões
diversas dos restantes.

Fig. 2.87. - Vista do vestíbulo direito
da zona vestibular do Palácio das
Necessidades.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

Fig. 2.85. - Vista do patamar intermédio da escadaria do lado direito do Palácio das Necessidades.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

Fig. 2.88. - Planta do segundo piso
do Palácio das Necessidades. Escala:
1.1000.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

Sendo a planta do corpo central do palácio um quadrado, para aceder à
dupla escadaria de aparato é necessário atravessar todo o corpo virado à
rua, passando pelo átrio de entrada abobadado, pelo grande pátio central e,
finalmente, chegando ao que antigamente seria um grande nártex de entrada,
hoje subdividido em dois vestíbulos fechados intercalados por um pequeno
nártex abobadado. É já dentro dos vestíbulos que partem as duas escadarias
em L, cada uma chagando ao seu patamar no piso nobre.

Fig. 2.89. - Planta do primeiro piso
do Palácio das Necessidades. Escala:
1.1000.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

Estes lanços de escadas têm, como seria de prever pelo tipo de palácio,
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umas dimensões apropriadas ao seu fim, com uma largura de 3,40 metros, e
degraus com dimensões de espelho de 15 centímetros e um cobertor de 44.
O projecto deste palácio está atribuído ao arquitecto Caetano Tomás de Sousa
, embora o que se veja actualmente desta dupla escadaria de aparato seja

28

o resultado das intervenções realizadas no século XIX, quando se mandou
Fig. 2.90. - Fachada principal do Palácio
Lavradio.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

envidraçar os actuais vestíbulos de modo a proteger o piso nobre do frio
proveniente do primeiro piso e, em 1846, Ernesto Rusconi, sobre desenhos
de Giuseppe Cinatti, reveste os caixotões das abóbadas, as paredes das duas
escadarias e as abóbadas do nártex com ornamentos e baixos-relevos em
estuque 29.

c) Escadaria em C

Fig. 2.91. - Vista do grande vestíbulo do
Palácio Lavradio.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

Um dos mais complexos casos de escadarias de lanços simétricos é o do
Palácio Lavradio (pp. 249-251), exemplo máximo da arquitectura palaciana de
João Frederico Ludovice 30.
O Palácio Lavradio é único caso estudado de uma escadaria de lanços
simétricos em C e a sua construção remonta a meados do século XVIII

31

,

poucos anos antes do terramoto, que pouco o danificou. Este palácio é uma
das escolhas mais significativa desta dissertação pois toda a escadaria foi
desenhada especificamente como elemento gerador do resto do edifício.
Fig. 2.92. - Vista do patamar de
observação da escadaria do Palácio
Lavradio.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

Com uma centralidade e simetria rigorosa, é a partir de uma grande escadaria
exterior que se acede ao primeiro piso do palácio, entrando-se directamente
num grande vestíbulo ao fundo do qual estão quatro degraus de acesso ao
primeiro patamar.
A escadaria desenvolve-se em seis lanços, três de cada lado simétricos entre
si, que dão acesso a um patamar final onde se pode optar por entrar numa
pequena sala oval virada para as traseiras ou, de sentido oposto, para um
patamar de observação que antecede um grande salão nobre.
28 Fonte: www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6541 [consultado em Abril de 2015]
29 CORTE-REAL, Manuel Henrique - O Palácio das Necessidades, Lisboa, 1983
30 Fonte: www.cm-lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/palacio-lavradio-actual-tribunal-militar
[consultado em Abril de 2015]

31 Idem.
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A grande caixa de escadas aberta, com duplo pé direito e grandes janelões,
possibilita uma iluminação natural e confere uma teatralidade a todo o conjunto
que culmina no patamar de onde se pode observar todo o espaço e ainda toda
a movimento ascendente dos convidados.
No entanto, é de notar que, mesmo apresentando um desenho barroco,
a dimensão dos degraus não tem espaçamento para garantir um maior
conforto e teatralidade à subida. Tendo aqui um espelho de 19 centímetros

Fig. 2.94. - Planta do segundo piso do
Palácio Lavradio. Escala: 1.600.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

e um cobertor de 41 que, acaba por não ser suficientemente para a altura
exagerada dos degraus.

Fig. 2.95. - Planta do primeiro piso do
Palácio Lavradio. Escala: 1.600.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

Fig. 2.93. - Escadaria do Palácio Lavradio. Fonte: fotografia do autor, 2014.

Considera-se, contudo, que tal se deve ao grande pé direito de cada piso,
em especial do vestíbulo com cerca de seis metros de altura, que acaba por
possibilitar a existência de um piso intermédio ao nível do primeiro patamar, e
que, por se ter de subir mais do que é habitual, obriga à inserção de mais um
lanço em cada lado, passando de uma escadaria de lanços simétricos em L
para uma escadaria de lanços simétricos em C.
Esta mudança de configuração das escadas, devido à exagerada altura do
vestíbulo, confirma mais uma vez a vontade de criar espaços de grande
esplendor e magnificência e a importância barroquizante que acaba por ser
dada a todo o conjunto de entrada e escadaria de modo a mostrar o poder da
família para quem o palácio foi construído.

47

2 | TIPOLOGIAS DE ESCADARIAS PALACIANAS

A nível ornamental, a escadaria apresenta um revestimento de azulejos
figurativos característicos do século XVIII que incluem uma imitação de
balaustrada, em espelho com a verdadeira balaustrada da guarda do patamar
de observação do piso superior, rematado, em cima, por estuque pintado de
amarelo, branco e verde. Na guarda assentam ainda estátuas em ferro com
iluminação artificial.

d) Escadaria de Lanços Opostos
Os casos seguintes dizem respeito a escadarias de lanços opostos simétricos
e que, segundo Carita, foram resultado da influência directa dos exemplos
divulgadas nos tratados de Sérlio e de Vignola 32. O primeiro exemplo é o da
escadaria de aparato do Palácio Fronteira (pp. 255-257), também conhecido
por Quinta dos Marqueses de Fronteira.

Fig. 2.98. - Escadaria do Palácio Fronteira. Fonte: fotografia do autor, 2014.

A menção deste palácio como primeiro exemplo deste tipo deve-se ao facto de
possuir uma monumentalidade e ostentação não correspondente ao terceiro
quartel do século XVII, época em que este foi construído. O poder económico
e a cultura da maior parte das famílias aristocráticas não possibilitaria ainda
a construção de um palácio como este, o que leva a crer que a família
Mascarenhas tenha conseguido construir este palácio por ter recebido
32 CARITA, Helder - O núcleo de “escadas reais” e a formação de um modelo de palácio barroco: de
João Antunes a André Soares. Comunicação apresentada ao IV Congresso da Associação Portuguesa
de Historiadores da Arte [1ª versão poli-copiada]. Lisboa, 21-24 de Novembro de 2012, p. 4.
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enormes regalias benesses e terras, ao ter apoiado, a causa portuguesa, na
Guerra da Restauração, passando a ter além do título de Condes da Torre
também o de Marqueses de Fronteira.
O acesso ao interior do Palácio Fronteira é feito através de um grande pátio de
honra, construído ou reelaborado após o terramoto de 1755 e que antecede
o grande volume original da antiga villa, com uma métrica e organização de
influências claramente italianas, com uma fachada com loggias em ambos os

Fig. 2.97. - Vista da entrada principal do
Palácio Fronteira.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

pisos. Dois pequenos lanços simétricos, com balaustrada, ao eixo da loggia
inferior, dão acesso à porta que abre para o núcleo de escadas principal.
Este par de pequenos lanços simétricos, são provavelmente de uma época
posterior, tendo substituído um acesso que existiria inicialmente.
Após a entrada no palácio deparamo-nos com um pequeno ninfeu colocado
estrategicamente no espaço livre sob os lanços superiores da escadaria de
aparato. Esta escadaria é portanto constituída por dois conjuntos de lanços
opostos, simétricos entre si, que convergem num patamar de chegada comum

Fig. 2.98. - Vista do patamar de
distribuição do Palácio Fronteira.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

e que faz a articulação de toda a circulação do interior do palácio.
A caixa de escadas é o elemento gerador de todo o edifício, sendo à sua
volta que todo o palácio de organiza. Possui quase triplo pé direito desde o
arranque dos primeiros lanços até à sua cobertura e é dotada de grandes
janelões, no piso de chegada, que iluminam todo o espaço.
O revestimentos das paredes é feito com azulejos de padrão, desde o arranque

Fig. 2.99. - Planta do segundo piso do
Palácio Fronteira. Escala: 1.400.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

da escadaria até ao nível do patamar de chegada, encimado por marmoreados
fingidos e uma janela em tromp l’oeil. A cobertura de masseira é revestida por
estuque com relevos e uma grande pintura central. A guarda da escadaria,
com balaustrada, é em pedra branca, possivelmente mármore, e é rematada
por globos do mesmo material mas vermelho. Toda esta ornamentação dota
este espaço de uma riqueza tal que à época só seria possivel existir pelas
influências históricas já referidas.
Outro motivo que leva a colocar este palácio em primeiro lugar no tipo de

Fig. 2.100. - Planta do primeiro piso do
Palácio Fronteira. Escala: 1.400.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

lanços opostos simétricos são as suas dimensões: largura de 1,75 metros,
degraus de 18 centímetros de espelho e cobertor de 35 que não permitem
uma subida mais pausada e ergonómica aos utilizadores que, teria dotado
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as escadarias de uma muito maior teatralidade. Por este motivo, o elemento
principal neste palácio é a caixa de escadas como volume e não a escadaria
em si, sendo o patamar de chegada, enquanto distribuidor do piso nobre,
o elemento principal e não os lanços da escadaria, usufruindo de toda a
luminosidade das janelas exteriores e da altura do triplo pé-direito. Dá-se
aqui menos valor à ascensão, que é curta e sombria. Tanto mais que não tem
vestíbulo de entrada.
O Palácio Mello (pp. 259-261) tem uma escadaria particularmente aparatosa
pelo simples facto de ter 2,52 metros de largura (quase um metro a mais que
Fig. 2.101. - Fachada principal do
Palácio Mello.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

a anterior) e a sua decoração com um silhar recortado de azulejos figurativos
e reboco pintado de branco na parte superior da parede garante uma maior
iluminação a toda a escadaria, dotando-a de uma maior grandiosidade que
a anterior, cuja ornamentação colorida, em parte acrescentada depois do
terramoto, acaba por alterar a percepção de todo o espaço.
O acesso a esta escadaria de inícios do século XVIII

33

faz-se a partir do

grande portal de entrada virado para a Rua de Santo António dos Capuchos,
Fig. 2.102. - Escadaria do Palácio Mello.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

passando por um pequeno átrio coberto que dá acesso, a um pátio exterior
em cuja parede esquerda se encontra a abertura para a escadaria. Através
de um pequeno pórtico e de três degraus de entrada chega-se a um patamar
inicial que, ao contrário do Palácio Fronteira, não abre para um ninfeu, mas dá
passagem, sob os lanços superiores da escadaria, a todo um piso intermédio.
O último caso deste tipo, embora com dimensões ainda mais desconfortáveis
do que nos casos anteriores - com 1,40 metros de largura e degraus com 18

Fig. 2.103. - Fachada principal do
Palácio do Machadinho.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

centímetros de espelho, e apenas 33 de cobertor - é o Palácio do Machadinho
(pp. 263-265) que data de finais do século XVIII 34.

A escadaria do palácio que, com estas dimensões de degraus, seria
porventura, menos magnífico que nos casos anteriores, acaba, pelo contrário,
por os ultrapassar pois dispõe de um grande vestíbulo de entrada de onde se
visualiza a escadaria na sua totalidade, e com esta pequena diferença resulta
numa muito maior inclusão de iluminação e resultado cenográfico de todo o
conjunto.
Fig. 2.104. - Escadaria do Palácio do
Machadinho.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

33 Fonte: www.pt.wikipedia.org/wiki/Hospital_Santo_Ant%C3%B3nio_dos_Capuchos [consultado em
Abril de 2015]

34 Fonte: www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3164 [consultado em Abril de 2015]
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A cobertura por sua vez é plana, com vigas de madeira salientes e é revestida
a estuque pintado de branco com relevos.

e) Escadaria com Lanço Suplementar
Finalmente, como conclusão das escadarias de lanços simétricos, temos as
escadarias de lanço suplementar que acabam por fazer uma aproximação à
centralidade axial e teatralidade das escadarias imperiais de que trataremos

Fig. 2.105. - Fachada principal do
Palácio dos Almadas.
Fonte: fotografia do autor, 2015

a seguir.
Começando com o palácio mais antigo e diferente dos casos posteriores, o já
referido Palácio dos Almadas (pp. 269-271), vulgo Palácio Almada-Carvalhais,
que se organiza em torno de um pátio renascentista mas apresenta uma
escadaria de aparato do século XVIII.
A escadaria está situada no lado oposto ao de entrada no pátio, a que se
acede por uma portal de entrada junto à torre do Palácio do Barão de Alvito,

Fig. 2.106. - Trompe l'oeil na escadaria
do Palácio dos Almadas.
Fonte:www.facebook.com/
GoncaloGouveiaPhotography

que abre para um largo corredor abobadado com uma passagem para o pátio
à direita.
A escadaria apresenta cinco lanços, quatro simétricos entre si dois a dois,
formando Ls e um recto que os precede, ao centro. Existem três patamares
intermédios, um em cada quebra dos lanços em L e um inicial de distribuição
após o primeiro lanço. No final a escadaria dá acesso ao piso nobre, não a um
salão, mas a um corredor de distribuição que circunda o perímetro do pátio
exterior.

Fig. 2.107. - Planta do segundo piso do
Palácio dos Almadas. Escala: 1.600.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

As paredes da escadaria estão revestidas com estuque branco com relevos
geométricos, intercalado com pinturas em trompe l’oeil e espelhos.
Com uma escadaria de lanços opostos simétricos com lanço suplementar
vemos o exemplo do Palácio Alverca (pp. 273-275). Construído em finais
do século XVII

35

e muito modificado em séculos posteriores. Apresenta

actualmente uma decoração com influências orientalizantes que desconfigura,
quase totalmente, a percepção da sua escadaria.

Fig. 2.108. - Planta do primeiro piso do
Palácio dos Almadas. Escala: 1.600.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

35 Fonte: www.pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_Alverca [consultado em Abril de 2015]
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O acesso ao núcleo de escadas faz-se através de um corredor de entrada
relativamente estreito que culmina num grande pátio central que antecede um
pequeno nártex de onde arranca o primeiro lanço.
Esta variante, mais ainda que a da vulgar escadaria de lanços opostos
simétricos, acaba por ter pouco impacto visual e monumental, principalmente
Fig. 2.109. - Palácio Alverca.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

pela falta de um campo de visão alargada e da falta de iluminação natural.
No entanto, actualmente, apresenta um pequeno varandim à cota dos dois
patamares simétricos intermédios, com uma arcada e janelões que incutem
grande luminosidade em todo o conjunto.
O Palácio da Bemposta (pp. 277-279), também conhecido como Paço da
Rainha ou Paço da Bemposta, vem revelar a importância de João Antunes
na transformação da arquitectura residencial da nobreza, em Lisboa, na
passagem do século XVII para o século XVIII 36.
Uma das novidades que parece introduzir, e que influenciará obras posteriores
como a já referida no Palácio Larre, é a abertura de dois portais de entrada,

Fig. 2.110. - Escadaria do Palácio
Alverca.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

em vez de um, com o objectivo de facilitar a circulação dos coches que,
assim, não necessitariam de fazer várias manobras para recolher e deixar
os passageiros no interior do átrio de entrada. Esta configuração acaba
obviamente por incutir uma ritualização à entrada e à saída dos coches que
se volta a associar a uma vontade de criar toda uma encenação barroquizante
na ascensão ao piso nobre.
Como já foi referido previamente, o final do século XVII e início do século XVIII

Fig. 2.111. - Planta do segundo piso do
Palácio Alverca. Escala: 1.400.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

é marcado pela necessidade de a nobreza de corte dignificar as suas casas e
grandes casarões conferindo-lhes uma imagem que conseguisse demonstrar
de facto o poder que essas famílias tinham.
Sendo João Antunes o arquitecto régio à época de D. Pedro II e por morte
deste, ainda de D.João V, foi a ele que , preferencialmente, incumbiram dessa
tarefa.

Fig. 2.112. - Planta do primeiro piso do
Palácio Alverca. Escala: 1.400.
Fonte: redesenho do autor, 2015.
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Tendo por base os estudos de João Vieira Caldas e de Hélder Carita sobre
36 CALDAS, João Vieira – “João Antunes e a casa nobre do seu tempo”, no prelo, in Actas do
Colóquio João Antunes (1643-1712) e a Arte do seu Tempo (no prelo).
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- “João Antunes e a casa nobre do seu tempo” e “O núcleo de “escadas
reais” e a formação de um modelo de palácio barroco: de João Antunes a
André Soares.”, conclui-se que a criação de um grande átrio central que
antecede uma escadaria de aparato de acesso ao piso nobre acaba por
ser, juntamente com a aplicação dos dois portais de entrada neste átrio,
uma das muitas soluções a que João Antunes chegou de modo a criar uma
métrica classicizante, uma organização regrada e bem articulada e uma
monumentalidade teatral tendencialmente barroquizante associada ao estilo

Fig. 2.114. - Fachada principal do
Palácio da Bemposta.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

simplista e puro da arquitectura chã vinculado pelo ensino da “Aula do Paço”.
Este palácio tem um átrio de entrada, de onde parte um grande lanço
recto ascendente, perpendicular ao plano da fachada, que se desdobra
posteriormente numa escadaria de lanços opostos simétricos que se reúnem
num patamar que antecede o grande salão nobre.

Fig. 2.115. - Escadaria do Palácio da
Bemposta.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

Fig. 2.113. - Átrio de entrada do Palácio da Bemposta. Fonte: fotografia do autor, 2014.

A fraca iluminação presente nesta escadaria, não se deve apenas pelo tipo
adoptado, mas também pela existência de uma métrica de vãos na fachada
virada para as traseiras que não origina janelas nos patamares intermédios
mas perto da cobertura.
As paredes são revestidas por um lambrim de pedra que se transforma, nos
lances com caixa de escadas aberta, ao centro, numa guarda, que intercala
balaustres em ferro, provavelmente de uma alteração posterior, com pilaretes
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de pedra rematados por globos no mesmo material. O revestimento das
paredes inclui ainda reboco pintado de branco sobre o lambrim de pedra e
a cobertura da escadaria, plana com arranque boleado, é revestida também,
por um simples reboco pintado de branco.
Fig. 2.116. - Fachada principal do
Palácio Ribeira Grande.
Fonte:www.facebook.com/
GoncaloGouveiaPhotography

Apesar de todo o aparato do vestíbulo de entrada e do arranque do primeiro
lanço, que parece simular o início de uma grande escadaria imperial, a
escadaria acaba por perder importância quando chega ao final do primeiro
lanço e se torna muito fechada sobre si mesma. Não tanto pela dimensão
dos degraus mas pelo facto de praticamente não existirem os janelões que
possibilitariam uma grande iluminação de todo o conjunto, e também o
patamar intermédio e o patamar de chegada não têm dimensão suficiente

Fig. 2.117. - Vestíbulo do Palácio Ribeira
Grande.
Fonte: fotografia de João Vieira Caldas,
2013

para se poder observar toda a escadaria, como seria de esperar num palácio
desta importância.
O último caso desta subtipologia é, neste aspecto, semelhante aos dois últimos
casos. Porém como na Quinta dos Távoras, os lanços simétricos são curvos.
Trata-se do Palácio Ribeira Grande (pp. 281-283) que, como no caso anterior
apresenta dois portais de entrada para um grande átrio, adjacente a um antigo
salão de espera, de onde se iniciaria a escadaria de lanços simétricos em tiro,
semicirculares, precedidos de lanço suplementar.

Fig. 2.118. - Planta do segundo piso do
Palácio Ribeira Grande. Escala: 1.300.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

Esta escadaria é de finais do século XVIII 37 e é a única aqui estudada, para
além da Quinta dos Távoras, que apresenta lanços curvos.
A escadaria apresenta uma guarda metálica com desenhos ornamentais
neoclássicos, em ferro forjado, e as paredes e a cobertura, em falsa cúpula
com lanternim, apresentam um revestimento em estuque com relevos
decorativos e marmoreados fingidos.

Fig. 2.119. - Planta do primeiro piso do
Palácio Ribeira Grande. Escala: 1.300.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

O grande pé direito que esta escadaria apresenta assim como toda a
iluminação que recebe do lanternim, incute a este núcleo de escadas uma
magnificência e uma cenografia de alta qualidade, apreciável a partir do
varandim final, constituindo um dos exemplos mais bem conseguidos de
demonstração do esplendor tardo-barroco aqui estudados.
37 Fonte: www.fibeira.pt/HotelMuseuPalacioCondesdaRibeiraGrande.aspx?lang=pt [consultado em Abril
de 2015]
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Fig. 2.120. - Vista dos lanços finais da escadaria do Palácio Ribeira Grande. Fonte: www.facebook.
com/GoncaloGouveiaPhotography

2.2.7. ESCADARIA IMPERIAL
Finalmente chegamos ao tipo mais característico das escadarias palacianas
do século XVIII em Portugal e na Europa em geral, que são as chamadas
escadarias reais ou imperiais.
As escadarias imperiais podem ser sucintamente definidas por terem um lanço
axial ascendente que termina num patamar intermédio de onde partem dois
lanços simétricos de sentido oposto ao inicial culminando num patamar final.
Influenciado possivelmente pelo modelo de escada imperial do Palácio do
Escorial de Juan Herrera e, segundo Carita, pela escadaria conventual do
Mosteiro dos Jerónimos 38, que apresenta aqui dimensões mais reduzidas,
com uma largura de lanços de 2,40 metros e uns degraus com 18 centímetros
de espelho e 43 de cobertor, começam a surgir em Lisboa no início do século
XVIII algumas tentativas de recriação desse modelo em casas nobres.

Começando pelo caso mais experimental - o do Palácio Andrade (pp. 287-289)
- talvez numa tentativa de desenhar uma escadaria imperial adaptando-a ao
núcleo de um palácio já existente do século passado, com quatro pisos de

38 CARITA, Helder - O núcleo de “escadas reais” e a formação de um modelo de palácio barroco: de
João Antunes a André Soares. Comunicação apresentada ao IV Congresso da Associação Portuguesa
de Historiadores da Arte [1ª versão poli-copiada]. Lisboa, 21-24 de Novembro de 2012, p. 3.
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Fig. 2.121. - Escadaria do Palácio do
Escorial.
Fonte: fotografia de Jose Javier Martin
Espartosa, 2008.

Fig. 2.124. - Escadaria conventual do Mosteiro dos Jerónimos. Fonte: fotografia do autor, 2015.

altura e o andar nobre ao nível do terceiro piso, o arquitecto acaba por ter
de chegar a uma solução de compromisso entre uma escadaria imperial de
simetria e proporções perfeitas e o facto de já haver espaços no segundo piso
do palácio que necessitavam de um acesso pelo centro do edifício.
Fig. 2.122. - Fachada principal do
Palácio Andrade.
Fonte: www.monumentos.pt

Acrescido a este aspecto, percebe-se que este é um caso muito primitivo
da escadaria imperial pelo simples facto de se poderem observar, em corte,
janelas a meio do primeiro lanço que, nos modelos posteriores, já não
existem, passando os espaços que se situam sob os dois lanços ascendentes
simétricos a funcionar como arrecadações ou passagens secundárias de
baixo pé-direito.
O núcleo de escadas está situado no centro do palácio e tem quadruplo pé

Fig. 2.123. - Escadaria do Palácio
Andrade.
Fonte: www.monumentos.pt

direito, mostrando-se aqui a vontade de criar um espaço amplo e digno de um
grande palácio desta época, embora se possa pôr a hipótese de essa solução
ter resultado da ocupação de um pátio interior pré-existente.
Por isso o acesso a esta escadaria, que está exactamente no centro
do palácio, apresenta um estreito vestíbulo,

quase como um corredor. A

própria decoração do vestíbulo e da caixa de escadas é relativamente pobre,
havendo apenas revestimentos em reboco pintado de branco e cantarias no
corrimão do murete que faz de guarda à escadaria e nos pórticos do patamar
de chegada.
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No Palácio do Bichinho de Conta (pp. 291-293), de inícios do século XVIII
, pode facilmente ver-se em planta a importância dada à configuração

39

da escadaria de aparato, que já se apresenta com uma disposição regular
na sequência de um vestíbulo de entrada da mesma largura. Contudo, as
dimensões reduzidas dos lanços e as proporções dos degraus levam a supor
que foram introduzidos numa data posterior à construção do corpo principal.
Consegue-se ainda visualizar um pequeno rodapé com azulejos de padrão
que constitui um dos poucos ornamentos deste núcleo de escadas.

Fig. 2.126. - Fachada principal do
Palácio do Bichinho de Conta.
Fonte: www.aps-ruasdelisboacomhistria.
blogspot.pt

O Palácio dos Condes de Alvor (pp. 295-297), corresponde, a uma casa nobre
construída de raiz com um projecto atribuído a João Antunes 40 .
Vemos então um palácio em que, claramente, todo o desenho partiu da
escadaria central e que, devido a isso, é possivel afirmar ser este o apogeu
da arquitectura civil palaciana pelas mãos de João Antunes em Lisboa.
À semelhança do Palácio da Bemposta, vemos aqui aparecer o duplo pórtico
de entrada que dá acesso a um grande átrio de chegada de onde parte, ao
centro, o primeiro lanço da escadaria imperial.
Fig. 2.127. - Vestíbulo do Palácio do
Bichinho de Conta.
Fonte: fotografia de Pedro Durand, 2012.

Fig. 2.128. - Fachada principal do
Palácio dos Condes de Alvor.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

Fig. 2.125. - Escadaria do Palácio dos Condes de Alvor. Fonte: fotografia do autor, 2015.
39 DURAND, Pedro – A casa nobre pré-joanina em Lisboa, Caso de estudo: o Palácio do “Bichinho de
Conta.” Lisboa, Dissertação de Mestrado em Arquitectura apresentada ao Instituto Superior Técnico,
2012, p. 66.
40 CARITA, Helder - O núcleo de “escadas reais” e a formação de um modelo de palácio barroco: de
João Antunes a André Soares. Comunicação apresentada ao IV Congresso da Associação Portuguesa
de Historiadores da Arte [1ª versão poli-copiada]. Lisboa, 21-24 de Novembro de 2012, p. 6.
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Os revestimentos das paredes desta escadaria são do mais sóbrio possível,
com apenas um lambrim em pedra com corrimão encastrado, reboco pintado
de branco e uma guarda tipo murete também em pedra. Na guarda do patamar
final existe uma pequena balaustrada, em vez de murete, que provavelmente
é de uma época posterior, tal como a balaustrada dos grandes janelões
existentes na parede tardoz, virados para o rio.
Fig. 2.129. - Planta do segundo piso do
Palácio dos Condes de Alvor. Escala:
1.300.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

O tecto da escadaria é em masseira encurvada, revestida por estuque pintado
de branco com relevos ornamentais.
No Palácio Galvão Mexia (pp. 299-301), também conhecido por Palácio
Pimenta, por ser uma quinta de recreio a localização da escadaria de aparato
é numa posição ligeiramente diferente dos anteriores exemplos.
O palácio desenvolve-se a partir de um volume horizontal paralelepipédico,

Fig. 2.130. - Planta do primeiro piso do
Palácio dos Condes de Alvor. Escala:
1.300.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

com a entrada, a eixo, virada para o Campo Grande. Após o portal, acede-se
a um átrio coberto que dá passagem para um pátio. Este pátio é confinado
através de dois volumes em L que partem dos extremos do edifício principal
, a tardoz.
No átrio os coches deixariam os passageiros que acabariam por entrar num
pórtico à sua direita de onde, por um pequeno patamar de entrada, entrariam
na escadaria de aparato que os levaria ao piso nobre.

Fig. 2.131. - Fachada principal do
Palácio Galvão Mexia.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

A localização da escadaria no palácio acaba por ser quase central, sendo o
átrio de entrada o elemento que funciona como eixo principal e que articula e
gere todo a configuração do palácio.
Mais uma vez, por ser uma caixa de escadas aberta e ainda por se situar junto
à fachada tardoz, existem grandes janelões que iluminam todo o espaço, quer
directamente do exterior quer através dos salões adjacentes.

Fig. 2.132. - Escadaria do Palácio Galvão
Mexia.
Fonte: fotografia do autor, 2014.

Esta escadaria, também do século XVIII 41, tem a particularidade de não ter
apenas um silhar de azulejos passando estes a ocupar, na sua totalidade, as
paredes do lanço inicial e do patamar intermédio, até à cota do último degrau
dos lanços simétricos.
41 Idem. p. 8.
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A guarda da escadaria deixa de ser em pedra para passar a ser em ferro
forjado, com motivos ornamentais, mostrando uma evolução em relação
aos exemplos anteriores, como se verá também nos próximos exemplos de
escadarias imperiais.
O Palácio das Açafatas (pp. 303-304) é também do século XVIII 42 e tem como
elemento axial de todo o edifício a escadaria de aparato.
Apesar de ter umas dimensões mais modestas, tem um grande vestíbulo de
entrada de cujo centro parte todo o núcleo de escadas.

Fig. 2.134. - Fachada principal do
Palácio das Açafatas.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

As paredes, a partir do patamar intermédio, são revestidas por um silhar
recortado de azulejos figurativos acima do qual são rebocadas e pintadas de
branco. A sua guarda, é de ferro forjado, semelhante à do caso anterior.

Fig. 2.133. - Escadaria do Palácio das Açafatas. Fonte: fotografia do autor, 2015.

O Palácio Porto Côvo (pp. 307-309) é de finais do século XVIII e está atribuído
ao traço do arquitecto Joaquim de Oliveira, que trabalhou na Casa do Risco das
Obras Públicas de Lisboa, dirigida por Eugénio dos Santos e posteriormente
por Carlos Mardel. 43

42 Fonte: www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7775 [consultado em Abril de 2015]
43 ROMÃO, José António de A. - O Palácio Porto Côvo, Lisboa, Lusitania, 2002, p. 3.
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Este palácio apresenta uma escadaria imperial que se situa também
praticamente ao centro do corpo principal sendo igualmente precedida de um
vestíbulo de entrada.
O núcleo de escadas, no entanto, não é perfeitamente ortogonal e simétrico,
tendo uma das paredes uma ligeira distorção, motivo este que, associado ao
Fig. 2.135. - Fachada principal do
Palácio Porto Côvo.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

facto de a posição da escadaria de aparato não ser perfeitamente central,
levar a crer que existissem elementos de uma primitiva edificação antes da
construção da escadaria.
A escadaria exibe uma grande erudição em termos decorativos, tendo também
uma guarda em ferro forjado com motivos ornamentais, uma cobertura plana
de arranques boleados revestida a estuque com relevos pintados de branco e
dourado e uma grande pintura central.

Fig. 2.136. - Vista do vestíbulo e
arranque da escadaria do Palácio Porto
Côvo.
Fonte: fotografia de João Vieira Caldas,
2013.

O último palácio com escadaria imperial aqui estudado é o Palácio Quintela
(pp. 311-313), datado também de finais do século XVIII e que, através de um

grande vestíbulo central abobadado, dá acesso ao patamar de arranque da
escadaria.

Fig. 2.137. - Escadaria do Palácio Porto Côvo. Fonte: fotografia do autor, 2015.

A característica principal deste núcleo de escadas é a sua ornamentação,
sendo este o palácio mais ornamentado de finais do século XVIII e inícios do
século XIX aqui estudados.
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São de notar especificamente nesta escadaria a sua guarda em ferro forjado
com aplicações douradas e as estátuas em ferro com iluminação artificial. As
paredes são revestidas desde o arranque da escadaria até à cota do último
degrau dos lanços simétricos, com pedra e, por cima, com pinturas figurativas
intercaladas por vitrais que preenchem os vãos laterais, e o tecto, em abóbada
de barrete de clérigo, é estucado com relevos pintados de branco e laranja.
A juntar à sua opulenta ornamentação, aos seus degraus espaçados e à
iluminação nela existente a presença de uma grande patamar de observação
no piso superior que leva a um vestíbulo de distribuição, faz desta escadaria
o exemplo mais evoluído deste tipo. De facto, apesar do pendor neoclássico
das fachadas, esta escadaria acaba por ser uma demonstração do culminar

Fig. 2.138. - Fachada principal do
Palácio Quintela.
Fonte: fotografia de Clara Simões, 2014.

de toda uma cenografia e teatralidade que são características do barroco final.
Os dois tipos que se seguem são aparentemente menos evoluídos que este.
No entanto, pelo primeiro ser uma variante da escadaria imperial e o segundo
ser um caso que é impossível tipificar dado à confusão do seu traçado, é
conveniente a sua inserção no final deste estudo.

2.2.8. ESCADARIA IMPERIAL INVERTIDA
A escadaria imperial invertida, como o próprio nome indica, tem dois primeiros
lanços paralelos entre si que culminam num patamar intermédio de onde
depois, em sentido contrário e a eixo parte um lanço final de acesso ao piso

Fig. 2.139. - Escadaria do Palácio
Quintela.
Fonte: fotografia de Clara Simões, 2014.

nobre.
Este tipo é uma variante do anterior, sendo possivelmente uma experiência,
ou tentativa de chegar a um modelo ideal de escadaria barroca.
O mais antigo exemplar onde vemos aparecer este tipo de escadaria é no
Palácio da Ega (pp. 317-319).
Tendo começado por ser um palácio suburbano, datado da passagem do
século XVI para o século XVII 44, compreende-se então a estranha posição
da escadaria na configuração do palácio, não sendo completamente central
44 No Palácio da Ega existe uma pequena fonte, sob o último lanço da escadaria, com a data de
1582, motivo este que reforça a teoria de que a fachada, os silhares de azulejos existentes na
escadaria e os arcos adintelados resultem de alterações posteriores.
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como se vê acontecer no século XVIII.
A escadaria é precedida de um longo nártex com serlianas, que antigamente
seriam abertas, como numa loggia italiana, e que inclui ainda uma pequena
sala vestibular semioval, com banco corrido, adjacente ao núcleo de escadas.
Fig. 2.140. - Fachada principal do
Palácio da Ega.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

O actual portal de entrada, não conduz a um grande vestíbulo central mas sim
a um pequeno átrio desalinhado em relação ao portal, funcionando a fachada
aqui como um elemento falso, posterior à origem do palácio.
A escadaria, por sua vez, tem degraus com espelhos de dimensões atípicas,
de 15 centímetros, facilitando assim a subida ao piso nobre. As suas paredes
estão revestidas por silhares de azulejos ornamentais com imitação de
balaustrada, típico do século XVIII e, apresenta no patamar intermédio, arcos

Fig. 2.141. - Serliana na fachada do
Palácio da Ega.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

de suporte adintelados que começam também a ser utilizados no século XVIII,
como se pode ver no palácio que é seguidamente apresentado.
O tipo de escadaria aqui observado não é, no entanto, explorado com eficácia
dado o facto de não haver um volume de caixa de escadas aberto que acaba
por impossibilitar a criação de uma cenografia eficiente e grandiosa.
O exemplo mais elaborado deste tipo, aqui estudado, é o do Palácio da Mitra
(pp. 321-323) que está atribuído ao traço de Carlos Mardel e de Rodrigo Franco

Fig. 2.142. - Vista do patamar intermédio
da escadaria do Palácio da Ega.
Fonte: fotografia do autor, 2015

(que trabalhou com Ludovice no Convento de Mafra) e data do segundo
quartel do século XVIII 45.
Começando por ser uma quinta de recreio, é mais uma vez visível a influência
que isso tem no traço geral do edifício.
A este palácio com três pisos acede-se por um pátio de entrada situado à
esquerda da sua fachada exterior. Uma pequena escada de lanços simétricos
em L, convergentes, dá acesso ao grande pórtico de entrada, que se abre na
fachada lateral esquerda virado ao pátio. Após a entrada no palácio, tem ainda
de se subir um lanço recto para o segundo piso, de onde arranca a zona nobre
e a respectiva escadaria. O acesso ao primeiro piso, que era exclusivamente
45 Fonte: www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=10671 [consultado em Abril de
2015]

62

2 | TIPOLOGIAS DE ESCADARIAS PALACIANAS

ocupado com zonas de serviço faz-se também pela fachada virada ao pátio,
nos seus extremos, através de duas portas simétricas.
No patamar de chegada ao segundo piso, à esquerda, inicia-se então a
grande escadaria de aparato que acaba por ser a escadaria imperial invertida
mais bem desenhada deste estudo.
Neste caso o espaço sob o lanço final da escadaria é fechado e contém uma

Fig. 2.144. - Pátio de entrada do Palácio
da Mitra.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

pequena arrecadação.
As paredes interiores dos lanços paralelos são decoradas por azulejos
ornamentais e as exteriores, do patamar de entrada, do piso intermédio e do
patamar de chegada, por um silhar de azulejos com imitação de balaustrada.
No patamar de chegada este silhar é encimado por figuras de convite.
A caixa de escadas aberta, possibilita uma grande entrada de luz pelos seus
altos janelões, existentes principalmente na fachada virada para o pátio, e

Fig. 2.145. - Planta do segundo piso do
Palácio da Mitra. Escala: 1.400.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

possibilita também a inclusão de uma guarda em balaustrada de pedra no
lanço central e no seu patamar de chegada.

Fig. 2.146. - Planta do primeiro piso do
Palácio da Mitra. Escala: 1.400.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

Fig. 2.143. - Escadaria do Palácio da Mitra. Fonte: fotografia do autor, 2015.

A estrutura utilizada para suportar o patamar de chegada é quase plana,
contendo ao centro uma abóbada de arestas e, aos lados, uma cobertura plana
com arestas boleadas. Estas são suportadas por um sistema semelhante ao

63

2 | TIPOLOGIAS DE ESCADARIAS PALACIANAS

tipo pilar-viga, em pedra, mostrando uma possível evolução técnica face às
estruturas abobadadas dos palácios da época anterior.
Esta escadaria, para além de uma técnica de construção avançada, tem um
desenho pensado e ritmado com 2,52 metros de largura e degraus com uns
largos 50 centímetros de cobertor que lhe conferem uma cenografia marcante
Fig. 2.147. - Palácio do Barão de Alvito.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

associada ao culminar de toda uma subida que já se tinha iniciado no pátio
de entrada.
Finalizadas as escadarias com desenho tipológico definível, juntou-se num
subcapítulo todas aquelas que não correspondem a um tipo específico.

2.2.8. ESCADARIA COMPLEXA (SEM TIPO ESPECÍFICO)
Fig. 2.148. - Planta do segundo piso
do Palácio do Barão de Alvito. Escala:
1.400.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

Este grupo de escadarias caracteriza-se principalmente por uma acumulação
de lanços, ou curtas escadas de tipos variados que conduzem ao andar nobre.
A situação do andar nobre num dos pisos superiores também propicia, por
vezes, esta situação. No entanto, como vimos anteriormente, haveria outras
soluções aqui aplicáveis, como o das escadas de lances opostos, que
acabariam por resultar num desenho controlado do núcleo de escadas.
O motivo para o aparecimento destas escadarias complexas é a necessidade

Fig. 2.149. - Planta do primeiro piso
do Palácio do Barão de Alvito. Escala:
1.400.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

de fazer adaptações resultantes das muitas alterações a que estes palácios
vão sendo sujeitos.
O primeiro exemplo apresentado é o conjunto de escadarias do Palácio do
Barão de Alvito (pp. 327-329).
Estas escadarias serão, uma do século XVII e outra do século XVIII e vencem
dois pisos. A primeira escadaria, em L, corresponde a uma caixa de escadas
aberta que arranca logo assim que se entra no vestíbulo do palácio, à sua
direita.
Estando o palácio, actualmente, completamente fechado e sendo apenas
possível utilizar os desenhos rigorosos existentes, é visível nesta primeira
escadaria uma guarda provavelmente em pedra, com um pilarete no início,

64

2 | TIPOLOGIAS DE ESCADARIAS PALACIANAS

que ladeia os dois lanços consecutivos e o patamar de chegada. Esta guarda
em pedra, no entanto, não seria comum no século XVII, daí que seja possivel
que esta escadaria tenha sido acrescentada posteriormente no palácio.
Já no segundo piso, após o patamar de chegada da primeira escadaria temos
um corredor de onde, directamente em frente ao portal de entrada, parte a
segunda escadaria, desta vez de lanços opostos que terminam num patamar
de chegada a partir do qual se faz o acesso aos salões do piso nobre. Esta

Fig. 2.150. - Palácio Braço de Prata.
Fonte: fotografia de Clara Simões, 2014.

escadaria tem uma caixa aberta devido possivelmente ao desenho da guarda
que seria em murete e datada do século XVII 46.
No Palácio Braço de Prata (pp. 331-333), que embora tenha dois pisos e o
piso nobre se situe no segundo, a conformação da escadaria acaba por ser
confusa, sendo uma mistura de uma escadaria em C com uma dupla escadaria
consecutiva em L.
Este palácio data de finais do século XVII 47 e apresenta após um largo portal
de entrada, um grande vestíbulo de onde, ao centro da parede oposta ao
portal, parte a sua escadaria.

Fig. 2.151. - Escadaria do Palácio Braço
de Prata.
Fonte: fotografia de Clara Simões, 2014.

No entanto, no que se preveria ser uma escadaria muito bem desenhada e
articulada por ter este arranque bem formulado, acaba por não o ser. Começa
com um primeiro lanço recto que quebra num patamar e direciona a escadaria
perpendicularmente para a esquerda, seguindo-se mais dois lanços rectos
com patamar intermédio e, por fim, ao chegar ao final do terceiro lanço, tem um
último patamar intermédio e vira de novo para a esquerda, com um pequeno
lanço de seis degraus para chegar ao piso nobre onde, devido à configuração
desajustada da escada, acaba por formar um pequeno varandim.

Fig. 2.152. - Planta do segundo piso do
Palácio Braço de Prata. Escala: 1.400.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

Ligado a esta configuração desajustada há ainda duas particularidades
que levam a crer que esta escadaria tenha sido construída numa época
posterior. Anexado ao segundo lanço, há um janelão com uma namoradeira
de pequenas dimensões e o piso nobre, que é suportado em quase todo o
núcleo de escadas por arcos de volta perfeita, no terceiro lanço, é suportado
46 Fonte: www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5036 [consultado em Abril de 2015]
47 SIMÕES, Clara – A casa nobre urbana em Barcelona em confronto com o seu equivalente em
Lisboa. Lisboa, Dissertação de Mestrado em Arqutiectura apresentada ao Instituto Superior Técnico,
2014, p. 83.

Fig. 2.153. - Planta do primeiro piso do
Palácio Braço de Prata. Escala: 1.400.
Fonte: redesenho do autor, 2015.
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por um arco adintelado semelhante aos dos palácios da Ega e da Mitra.
O terceiro exemplo com escadarias complexas é o Palácio Azurara (pp. 335337), nas Portas do Sol, que, ao ter quatro pisos determina uma organização

interior onde se pode observar rapidamente que existem dois conjuntos de
escadas para chegar ao piso nobre que se situa no quarto piso.
Fig. 2.154. - Fachada principal do
Palácio Azurara, à esquerda.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

O palácio é datado de inícios do século XVIII 48 e apresenta, após o grande
portal de entrada, um amplo vestíbulo subdividido por um grande arco
transversal, onde, no extremo da parede direita oposto à entrada, arranca o
primeiro conjunto de escadas. Um conjunto em L que termina num patamar
intermédio (de onde se acede a todo o segundo piso, ou sobreloja, e à
escadaria de serviço do palácio). Deste patamar parte o segundo conjunto
de escadas, desta vez de lanços opostos e que, no patamar intermédio dá
acesso ao terceiro piso. Quando finalmente se atinge o piso nobre, existe
à esquerda uma parte do patamar aberta sobre a escadaria e com uma
guarda (tipo balaustrada) que possibilita a visualização da subida cénica dos
visitantes.

Fig. 2.155. - Escadarias do Palácio
Azurara.
Fonte: fotografia do autor, 2015..

As paredes são revestidas por um silhar de azulejos com imitação de
balaustrada, interrompido por uma figura de convite no primeiro patamar
intermédio, acima do qual são rebocadas e pintadas de branco. A guarda
da escadaria de lanços opostos, por ser em caixa aberta, é um murete de
alvenaria com corrimão de pedra que, no patamar de chegada, passa a ser
uma balaustrada em cantaria.

Fig. 2.156. - Planta do segundo piso do
Palácio Azurara. Escala: 1.400.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

O Palácio dos Condes de Penafiel (pp. 339-340), datado do século XVIII

49

,

dada a grande variação de cotas nas ruas que o rodeiam, acaba por ter cinco
pisos.
Em consequência tem duas escadarias de aparato com características
diferentes, o que leva a crer que a escadaria superior, acessível pelo pátio de
honra na Rua de São Mamede, é de uma data posterior à escadaria de baixo
acessível pela Rua das Pedras Negras.

Fig. 2.157. - Planta do primeiro piso do
Palácio Azurara. Escala: 1.400.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

48 Fonte: www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3194 [consultado em Abril de 2015]
49 Fonte: www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4003 [consultado em Abril de 2015]
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A escadaria de baixo, que, originalmente, estaria associada ao portal principal
do palácio, é de lanços opostos e começa logo após a entrada. Tem três
lanços opostos dos quais nunca começa logo após o patamar intermédio
anterior, avançando ou recuando consoante a necessidade. Termina num
amplo patamar de chegada que, eventualmente, se situaria no antigo piso
nobre, depois transferido para o actual último piso do palácio, acessível pela
segunda escadaria de aparato.
Esta escadaria, em C, começa logo após o patamar de chegada da primeira,

Fig. 2.158. - Pátio de honra da entrada
superior do Palácio dos Condes de
Penafiel.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

ao se passar por uma porta situada na parede à sua frente, do lado esquerdo.
Faz-se no seu primeiro patamar intermédio a ligação à actual entrada principal
do palácio.
A primeira escadaria tem um aspecto maioritariamente sóbrio. É apenas de se
notar o revestimento com reboco pintado de branco e o corrimão, de pedra,
encastrado nas paredes. A estrutura em pedra à vista do segundo patamar
intermédio é do tipo pilar-viga com cachorros de apoio. Já o patamar de
chegada, após o último lanço, apresenta uma guarda em ferro tipo varão e nó
intercalada por pilaretes de pedra em forma de balaústre.
A segunda escadaria apresenta uma decoração possivelmente já do século

Fig. 2.159. - Escadaria inferior do Palácio
dos Condes de Penafiel.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

XIX ou do século XX, com um revestimento de pedra ornamental até à altura
de um possível corrimão e espelhos em ambas as paredes nos três lanços.
Já as coberturas desta escadaria, em vez de sóbrias abóbadas de berço e de
arestas revestidas de reboco pintado de branco como na escadaria inferior,
são em abóbada dos mesmos tipos mas com estuque pintado de branco e
relevos a imitar caixotões, como vimos no Palácio das Necessidades.
O último palácio em estudo é o Palácio Barbacena (pp. 343-345), datado do
século XVIII 50, anterior ao terramoto, cujo projecto está atribuído a Manuel da
Costa Negreiros. 51

Fig. 2.160. - Escadaria superior do
Palácio dos Condes de Penafiel.
Fonte: fotografia do autor, 2015.

Este palácio de quatro pisos inclui o seu piso nobre, à semelhança do vizinho
Palácio Lavradio, no terceiro piso. Mais uma vez verificamos a necessidade
50 Fonte: www.cm-lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/palacio-barbacena [consultado em Abril
de 2015]

51 Idem.
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de adaptar a escadaria à configuração do palácio. O acesso ao primeiro
conjunto de escadas é realizado a partir de um pórtico exterior que abre para
um grande vestíbulo, ao centro, de cuja parede oposta à entrada, há três
pequenos degraus na entrada para o patamar de arranque de uma escadaria
de lanços opostos com três lanços. O primeiro lanço desenvolve-se para
a direita, paralelo à fachada, até ao primeiro patamar intermédio de onde
arranca em sentido oposto o segundo lanço. Este segundo lanço, conduz a
um segundo patamar intermédio de onde nasce, em sentido oposto, mais um
pequeno lanço, que atinge o segundo piso.
Fig. 2.161. - Fachada principal do
Palácio Barbacena.
Fonte: fotografia de Clara Simões, 2014.

Toda a primeira escadaria e o segundo piso têm uma cobertura abobadada,
quer em berço quer em arestas, que não se observa na segunda escadaria
por esta ser de caixa aberta e não necessitar de suportar um piso por cima.

Fig. 2.162. - Planta do terceiro piso do
Palácio Barbacena. Escala: 1.400.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

Fig. 2.163. - Planta do segundo piso do
Palácio Barbacena. Escala: 1.400.
Fonte: redesenho do autor, 2015.

Fig. 2.165. - Escadaria superior do Palácio Barbacena. Fonte: fotografia do autor, 2015.

No segundo piso há um pequeno varandim virado para a primeira escadaria,
do qual um pouco mais à frente arranca o segundo conjunto de escadas.
Este segundo conjunto é como no Palácio dos Condes de Penafiel, também
em C, mas, por ser, de caixa aberta, tem bomba e triplo pé-direito, originando
assim uma escadaria de aparato com muita iluminação e grandiosidade. Esta
escadaria apresenta uma guarda em ferro forjado intercalada por pilaretes de

Fig. 2.164. - Planta do primeiro piso do
Palácio Barbacena. Escala: 1.400.
Fonte: redesenho do autor, 2015.
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Ambas as escadarias têm as paredes revestidas com silhares de azulejos
figurativos e reboco pintado de branco.
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3.1. SÉCULO XVII
No século XVII, ainda vemos em Lisboa, à semelhança das casas de habitação
comum da mesma época, uma grande quantidade de escadarias que não
tinham por base um desenho específico pré-concebido e cuja localização no
palácio parecia relativamente aleatória.
Estas tendências arquitectónicas aconteciam principalmente por não
existirem à época preocupações relevantes no desenho destes elementos de
comunicação vertical, tendo sido muitas vezes reaproveitadas construções
previamente existentes naqueles lugares, como é o caso do Palácio Belmonte,
com a sua escadaria de tiro de pequenas dimensões e sem ornamentação.
Mesmo quando são desenhadas de origem, não apresentam uma implantação
particular nem revelam qualquer intenção de dotar o palácio de um percurso
nobre ascendente, como são os casos do Palácio Flor da Murta, também
ele com uma escadaria de tiro mas que parte de trás para a frente, quase
escondida da entrada e do palácio Teles de Menezes com a sua escadaria em
L colocada no canto do palácio, ou ainda o caso do Palácio dos Condes de
São Miguel, com escadaria de lanços opostos, colocada a um canto do pátio,
acabando por ter de se ajustar as diferentes cotas existentes no pátio, no
nártex junto ao pátio e no piso nobre com um conjunto de degraus de entrada
de número variado. É também significativo o caso do Palácio do Barão de
Alvito, com dois conjuntos de escadas que demonstram a falta de necessidade
de, à época e até depois de sofrerem grandes obras de regularização da
fachada, dotar os palácios de uma única e bem desenhada escadaria.
Há algumas excepções, como é o caso do Palácio dos Condes do Redondo,
que, pela sua grande dimensão e intermediação do pátio central, acaba por
exibir uma escadaria em L de traçado experimental, mostrando contudo uma
contemporaneidade de desenho nas dimensões suaves dos seus degraus
embora, pela falta de ornamentos, apresente ainda uma simplicidade chã.
Há ainda os casos mais excepcionais da Quinta dos Condes de Aveiras
e da Quinta dos Távoras que, por pertencerem a famílias beneficiadas,
respectivamente, antes e durante a Restauração da Independência,
conseguiram construir as suas quintas dotando-as de uma arquitectura
incomum à data.
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O caso da Quinta dos Távoras, como já foi referido, é um exemplo extremo
de grande influência francesa e só aparece nesta data prematura devido à
relação privilegiada com a corte espanhola que lhes permitia certamente
benefícios materiais e relações culturais que proporcionariam uma concepção
muito evoluída para a época em que foi construída, funcionando como o
primeiro exemplo aqui estudado em que há uma verdadeira intenção de tornar
o núcleo de escadas como elemento central de todo o palácio. O caso da
Quinta dos Condes de Aveiras apenas deve ser referido neste contexto pelo
facto de a origem da escadaria ser, de facto, do século XVII, ou um pouco
anterior, tendo sido desenhada como escadaria exterior, o que justifica a sua
simetria e posição perfeita no extremo oeste do palácio.
Após a Guerra da Restauração, com a paz com a Espanha e a fixação
definitiva da corte em Lisboa, começam a surgir os primeiros exemplos de
uma preocupação de dotar os palácios de um percurso ascendente nobre,
começando com o caso do Palácio Braço de Prata que, embora ainda tenha
uma escadaria com uma forma pouco trabalhada, e de desenho tosco, inclui
um grande vestíbulo de entrada, logo após o portal, à semelhança da Quinta
dos Távoras, e tem ainda o primeiro lanço da escadaria centrado com o
vestíbulo. Porém, a cobertura do vestíbulo é relativamente elementar, pois em
vez de uma estrutura abobadada, apresenta dois grandes arcos a suportar um
tecto plano que, provavelmente, seria em madeira.
Há ainda o exemplo do Palácio Alverca que inclui um corredor de entrada
relativamente pequeno mas que culmina num grande pátio central onde,
antecedida por um pequeno nártex, acaba por surgir a escadaria. Esta
organização demonstra uma preocupação de dotar o palácio de um amplo
espaço de entrada e a sua escadaria de lanços opostos simétricos com lanço
suplementar é provavelmente, uma experimentação das escadarias de lanços
simétricos em tiro das villas italianas divulgado nos tratados já referidos,
ajustado à configuração e à altura do palácio.
A maior excepção continua a ser o exemplo do Palácio Fronteira, pela sua
riqueza formal e ornamental com claras influências italianas, que ostenta um
núcleo de escadas central, com lanços opostos simétricos, gerador de todo o
edificado, com caixa aberta e um pé direito de grandes dimensões.
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Na viragem do século XVII para o século XVIII começamos a ver uma ampla
divulgação dos traços específicos do ensino da "Aula do Paço" na arquitectura
civil palaciana, verificando-se, em regra geral, associado a um redesenho
geral dos palácios por arquitectos como João Antunes ou o Padre Francisco
Tinoco da Silva, a inserção de um vestíbulo de entrada e um desenho mais
cuidado e evoluído dos tipos de escadarias experimentados.
É significativo o caso do Palácio dos Marqueses de Minas, que, apesar das
dimensões relativamente modestas na densa malha urbana de Lisboa, já tem
um largo vestíbulo de entrada. A escadaria em L, pelo contrário, embora tenha
provavelmente sido pensada desde o início, revela ainda uma carência no
domínio de organização do espaço, particularmente no piso nobre, onde é
necessário passar pelo patamar superior da escadaria cada vez que se quer
passar de salão em salão.
Vemos também aparecer os primeiros exemplos de escadarias de lanços
opostos que, pela sua configuração facilitam a organização do interior dos
palácios, e começam a ser adoptadas cada vez com mais frequência.
A esta fácil organização no interior dos palácios fica associada também a
colocação das escadarias numa caixa de escadas, com direito a uma posição
específica dentro do palácio que passa a ocupar o mesmo espaço, em planta,
em todos os pisos.
À medida que chegamos ao século XVIII começamos a observar então a
abertura desta caixa de escadas (facto este associado a uma construção
palaciana apenas de dois pisos em que o piso nobre se situa no segundo),
e passa então a haver duplos e triplos pés-direitos que acabam por dotar as
escadarias de uma maior amplitude e magnificência que não tinha a maior
parte das escadarias anteriores, geralmente fechadas entre duas paredes.
Um dos elementos que demonstra a evolução das escadarias nos palácios, é a
própria divisão física entre os lanços que, até finais do século XVIII, evolui em
termos de materialidade, ornamentação e complexidade, passando da parede
divisória em alvenaria do século anterior, para uma guarda em murete, para
a aplicação de corrimão em pedra por cima do murete, depois substituídos
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por guardas de ferro de varão e nó entre pilaretes, ou por balaustradas em
pedra, acabando nas guardas em ferro forjado cuja ornamentação se vai
aperfeiçoando até ao século XIX.
São exemplos o Palácio dos Azevedo Coutinho, que tem, à semelhança
do Palácio dos Condes de São Miguel, uma escadaria de lanços opostos,
e que neste caso apresenta por oposição ao caso anterior, do Palácio dos
Marqueses de Minas, um vestíbulo de entrada para a escadaria. A Quinta dos
Condes da Calheta, embora tenha um grande vestíbulo de entrada, tem uma
pequena escadaria de lanços opostos com caixa aberta que já demonstra
uma intenção de desenho simétrico e exibe um pequeno rodapé com azulejos
de padrão. No Palácio dos Condes de Murça há um pequeno átrio de entrada
ligado a um pátio, semelhante ao caso do Palácio Alverca, que aqui conduz a
uma escadaria de lanços opostos com caixa aberta.
Um dos primeiros exemplos conhecidos da intervenção de João Antunes na
arquitectura palaciana em Lisboa, o Palácio da Bemposta, em que se nota
em planta, uma quase centralidade do núcleo de escadas no palácio e a
transformação do vestíbulo de entrada num grande átrio, dando assim mais
relevância à entrada no palácio e ao percurso cénico de ascensão ao piso
nobre de pendor pré-barroco, facilitando simultaneamente o percurso dos
coches, com a inserção de um segundo portal na fachada de modo a que
pudessem apanhar e largar pessoas neste átrio sem necessitarem de fazer
grandes manobras.
A escadaria em si é semelhante à do Palácio Alverca, mas de maiores
dimensões, e tem uma guarda provavelmente substituída posteriormente,
pois é metálica e realizada com uma técnica e um desenho que ainda não
seriam comuns nesta altura.
Por fim, ainda nesta passagem de século, destaca-se o exemplo do Palácio
da Ega, com fortes inspirações italianas e muitas alterações em épocas
diferentes, que teria uma longa loggia na fachada principal de entrada no
palácio, hoje fechada, de onde parte uma ampla escada imperial invertida
de caixa fechada, que acaba por dar razão a Helder Carita quando refere
que as escadarias italianas seriam mais fechadas que as francesas e,
por consequência, não apresentariam a dimensão cénica que existe nas
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segundas. 1 O tipo de escadaria existente neste palácio é uma excepção nesta
data, apenas atribuível a influência italiana, sendo uma possivel variação
dos exemplos de tipos mais simples divulgados nos tratados italianos, ou
eventualmente ter começado como uma escadaria de lanços paralelos em
tiro ao qual, posteriormente foi adicionado o lanço superior, de sentido oposto,
e não uma inversão da imperial que acaba por ser difundida em Portugal a
partir do início do século XVIII.

3.2. SÉCULO XVIII
No início do século XVIII começam a diversificar-se os tipos de escadas,
passando a existir um cuidado de desenho e uma inserção de elementos
ornamentais em maior escala, nos palácios urbanos, algo que no século
anterior quase exclusivamente se verificava nas quintas de recreio,
características estas desenvolvidas devido ao enriquecimento da coroa
portuguesa no reinado de D.Pedro II e de D. João V, pela fixação da corte
e da principal nobreza em Lisboa e pela vinda para Portugal dos arquitectos
estrangeiros já mencionados que dominavam o traço da arquitectura barroca.
No entanto, acabam sempre por se verificar excepções, como é o caso do
Palácio do Duque de Lafões, cujo projecto, inacabado, é da segunda metade
do século XVIII e a sua escadaria data provavelmente de época anterior. Esta
escadaria, em tiro e de pouco aparato, seria a escada de serviço, do único
volume do projecto que foi construído, e não a escadaria principal de acesso
ao piso nobre. Sendo um escada de serviço é no entanto de estranhar a
existência do silhar de azulejos figurativos nas suas paredes, provavelmente
aí colocados para tentar dignificar esta escada para o papel de escada nobre
que acabaria por desempenhar.
Há também o exemplo da escadaria de tiro do Palácio Ludovice que foi
construído de raiz em meados do século XVIII e cujo tipo foi adoptado pela
sua adaptabilidade a diferentes usos e, especificamente neste caso, por ser
um prédio de arrendamento parcial e não um palácio para uma só família
nobre, não se justificando a existência de uma grande escadaria de aparato.
1 "...nas escadas italianas os lances são separados entre si por paredes desenvolvendo-se em
espaços cobertos por abóbadas, numa successão de espaços visualmente descontínuos" em CARITA,
Helder - "O núcleo de "escadas reais" e a formação de um modelo de palácio barroco: de João
Antunes a André Soares", p. 3.
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No entanto já se vê um grande uso de cantarias, na grande serliana do
vestíbulo, as paredes da escadaria revestidas completamente a azulejos de
padrão e corrimãos em pedra encastrados nas paredes.
O facto de aqui existir uma escadaria de tiro, que se volta a ver ainda mais
tarde na escadaria da Quinta das Laranjeiras, de final do século XVIII,
apesar de tudo, demonstra que este tipo, dado a sua simplicidade, acaba por
continuar a ser utilizado.
O Palácio do Marquês de Abrantes foi reformado e ampliado pelo traço de João
Antunes, em resultado da necessidade de adaptar as antigas casas nobres
que aí existiam a um grande palácio virado para a rua. Em consequência da
grande variedade de volumes no conjunto de todo o palácio, passou a ser
necessário, para chegar à nova escadaria, passar por um átrio de entrada
coberto, que abre para um pátio à esquerda do qual há um pequeno nártex de
passagem para o enorme vestíbulo que antecede a escadaria de aparato, em
C, situada à sua esquerda.
Todo este percurso de chegada, a dimensão do vestíbulo, a existência de
um nártex coberto antes de se entrar no vestíbulo e toda a ornamentação em
pedra e azulejos existente, acabam por dotar o ingresso neste palácio de um
movimento e de uma grandiosidade cenográfica.
Este tipo de escadaria em C, ao contrário das escadarias em L, acaba por
definir uma caixa de escadas e de conformar mais uma vez a sua definição
como elemento chave na organização do palácio.
Vemos por fim, poucos anos mais tarde, a introdução no Palácio Marim-Olhão
da escadaria em quadrado com bomba, que resulta da evolução do caso
anterior. Este palácio, que actualmente apresenta um pátio interior central
antes da escadaria, no projecto inicial tê-lo-ia coberto configurando um grande
átrio de entrada.
Razão esta que volta a afirmar a centralidade e importância que a escadaria
de aparato e todo percurso que tem de ser feito para lhe aceder têm, a partir
de finais do século XVII, nos palácios da nobreza de corte em Lisboa.
O Palácio Marim-Olhão, parece ser um dos primeiros palácios cronologicamente
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acertado que apresenta uma balaustrada na sua guarda. Outros casos
já referidos de guardas com balaustradas como os dos palácios Fronteira,
Azevedo Coutinho e da Bemposta não gozam do mesmo acerto. No primeiro,
sendo prematuro, está porém de acordo com toda a erudição italianizante
do palácio. No segundo caso, embora da primeira metade ou já de meados
do século XVIII, resulta de uma ampliação ou adaptação de uma escada
anterior. No caso do Palácio da Bemposta, pelas suas características, só
pode ter resultado de uma transformação posterior provavelmente resultante
da adaptação do edifício a Academia Militar.
Nota-se ainda a elaborada estrutura de coberturas do Palácio Marim-Olhão
que só seria possível de ser feita pelas mãos de um arquitecto com grande
domínio técnico.
Na mesma época desenham-se ainda escadarias de lanços opostos como
no Palácio do Patriarcado, onde é notória a proliferação de ornamentos que
começa a verificar-se em palácios com escadarias de tipos mais simples:
há uma grande quantidade de pedra ornamental nas paredes, a introdução
de estuques com relevos também nas paredes mas principalmente na caixa
de escadas aberta do piso final onde enquadram os grandes janelões que
passam a iluminar este tipo de caixa aberta, criando assim todo um espaço
de maior magnificência.
É ainda pela primeira metade de setecentos que vemos aparecer mais casos de
escadarias de lanços opostos simétricos semelhantes às do Palácio Fronteira,
como as do Palácio Mello que, embora apenas tenham como decoração um
silhar recortado de azulejos figurativos e, por cima, reboco pintado de branco,
têm umas proporções de lanços mais cómodas e controladas que no Palácio
Fronteira, assim como uma maior iluminação de todo o espaço.
Será ainda por esta época que aparece o primeiro exemplo palaciano de uma
escadaria imperial, talvez a do Palácio Andrade, já que é relativamente básica
e de óbvia adaptação às construções antigas ali existentes.
Esta escadaria, pela sua simplicidade e carácter experimental, não tem um
amplo vestíbulo de entrada mas sim um estreito e longo corredor e ainda
janelas a abrirem para o primeiro grande lanço, algo que é suprimido nas
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versões mais avançadas deste tipo.
A escadaria do Palácio do Bichinho de Conta corresponde a uma evolução
deste tipo, apresentando regularidade e simetria de desenho contendo já um
verdadeiro vestíbulo de entrada. No entanto tem uma reduzida profundidade e
pouca grandiosidade, talvez por ter sido forçadamente introduzida contra um
acentuado desnível topográfico.
Ainda neste início de século aparece o primeiro exemplo de uma escadaria
imperial desenhada de raiz, que vai determinar toda a organização do palácio
do qual faz parte. É a escadaria do Palácio dos Condes de Alvor, atribuído ao
traçado de João Antunes, que acaba por ser uma das principais obras que
este arquitecto realiza no âmbito da Arquitectura civil.
Esta escadaria já apresenta, portanto, uma clara axialidade e centralidade
geradora de todo o edificado, tendo também, como no Palácio da Bemposta,
um grande átrio associado a dois grandes portais de entrada. No entanto, ao
contrário da escadaria do Palácio da Bemposta é do tipo imperial, e apresenta
toda uma decoração em pedra e dimensões elegantes.
Não obstante toda esta nítida evolução, ainda há, como no século anterior,
escadarias que acabam por ser adaptadas a construções existentes, como é
o caso do Palácio Azurara que, embora tenha um grande vestíbulo de entrada,
uma decoração rica em pedra e vários silhares de azulejos ornamentais,
acaba por configurar dois conjuntos de escadarias tipologicamente diferentes,
não dotando o palácio de uma clareza formal e construtiva, no que respeita às
comunicações verticais, representativa das escadarias desta época.
Em meados do século XVIII, particularmente antes do terramoto de 1755,
continua a haver em Lisboa uma grande variedade de tipos de escadarias,
variedade esta que se mantém até aos finais do século XVIII.
Indo desde o Palácio Silva Amado, com a sua escadaria em C de caixa de
escadas aberta, ao Palácio Mitelo de escadaria em quadrado, às muitas
casas nobres com escadarias de lanços opostos, como é o caso do Palácio
dos Marqueses de Nisa, do chamado Palácio de Dom Gastão, da Quinta
dos Condes da Mesquitela, do Palácio Pombal e do Palácio Larre, passando
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por escadarias mais complexas como por exemplo a de lanços simétricos
em L do Palácio das Necessidades, de lanços simétricos em C como no
Palácio Lavradio, de lanços simétricos em L com lanço suplementar como no
Palácio dos Almadas, escadarias imperiais como nos palácios Galvão Mexia
e das Açafatas, à escadaria imperial invertida do Palácio da Mitra e de novo
palácios cujas escadas parecem resultar de adaptações, como é o caso do
Palácio Barbacena que tem uma escadaria de lanços opostos seguida de uma
escadaria em C.
Conclui-se portanto, que até ao terramoto em Lisboa continuou a aumentar a
variedade de tipos de escadarias dos palácios. No entanto, é de salientar a
tendência para a centralização das escadarias no eixo dos palácios, como nos
casos mais representativos do Palácio Lavradio e do Palácio das Açafatas,
mas também de uma forma mais elaborada no Palácio das Necessidades e
no Palácio dos Almadas.
Aumenta também a tendência para se incluir um vestíbulo, ou átrio de entrada,
directamente associado à fachada principal e ao núcleo de escadas, salvo nas
excepções onde existe um pátio pelo meio, como no Palácio dos Marqueses
de Nisa, no Palácio das Necessidades e no Palácio dos Almadas.
Aumenta ainda a tendência para experimentar formas mais complexas para as
escadarias, explorando-se bastante a questão da simetria (algo que apenas
tenuemente existia nas décadas anteriores, com os lanços opostos simétricos,
ou de tiro), como são os casos dos palácios das Necessidades, Lavradio e
dos Almadas, e também a escadaria imperial invertida do Palácio da Mitra
que, ao contrário do que acontece no caso do Palácio da Ega, aparece aqui
como evolução experimental da já bastante estudada escadaria imperial.
Em termos decorativos, nesta época começa finalmente a ver-se uma grande
quantidade de escadarias revestidas com estuque pintado com relevos,
associado também à contínua aplicação de silhares de azulejos, uma e outra
técnica com relativa autonomia artística correspondente a evoluções próprias.
Começa ainda a aparecer a aplicação de guardas metálicas contrastantes
com as antigas guardas tipo murete ou balaustrada em pedra.
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Com o terramoto e a reconstrução da baixa de Lisboa, surgem alguns
palácios com quatro pisos de construção pombalina, levando à propagação
das escadarias de lanços opostos, tanto pelo seu lado funcionalmente prático,
como pela sua fácil inserção dentro dos palácios e sólida estrutura, como
nos casos dos palácios Valada-Azambuja e Caldas, onde se verifica algum
despojamento ornamental, (no primeiro caso contrariado mais tarde pela
adição de estuques nas coberturas e silhares de azulejos no vestíbulo) ou o
caso do Palácio dos Condes de Penafiel que, pela grande variação de cotas,
acaba por se adaptar a uma realidade invulgar dando uso a uma escadaria de
lanços opostos seguida de uma em C.
No entanto, é também nesta época que o Barroco tardio acaba por ter maior
expressão nos palácios em Lisboa, dotando-os de uma ornamentação muito
elaborada, como é o caso da Quinta das Laranjeiras que, embora tenha uma
escadaria de tiro, toda ela é de uma enorme dimensão e, no piso de cima,
acaba por incluir um varandim de observação de todo o momento cénico. Ou
o caso extremo do Palácio Condeixa, com a sua escadaria de lanços opostos
com bomba, estrutura e ornamentação de qualidade italianizante como a do
Palácio Marim-Olhão, o caso do Palácio do Machadinho com a sua escadaria
de lanços opostos simétricos com uma elaborada guarda metálica, ou ainda
o Palácio Ribeira Grande com a sua escadaria de lanços simétricos em tiro
(semicirculares) com lanço suplementar e o revestimento das paredes e
cobertura com uma grande quantidade de estuques e marmoreados falsos.
Há ainda os casos dos palácios Porto Côvo e do Barão de Quintela, que
acabam por ser os mais emblemáticos e elaborados de escadaria imperial
em Lisboa, no decurso dos dois séculos, quer pelas suas guardas metálicas
de enorme elaboração e detalhe, quer pelas suas proporções, centralidade
e importância dentro dos palácios, quer pelos seus ornamentos que ainda
têm maior impacto no Palácio Barão de Quintela, que inclui estátuas de ferro
com iluminação artificial a rematar a guarda, com as suas paredes inferiores
revestidas a pedra e as superiores revestidas com pinturas figurativas
intercaladas por grandes janelões, tudo coroado pela sua cobertura em
abóbada de barrete de clérigo, estucada com relevos.
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4.1. BARCELONA | ESPANHA
Na cidade de Barcelona, a escadaria dos palácios é geralmente acedida
através de um pequeno átrio de entrada que dá acesso a um pátrio interior
de onde aquela parte, desenvolvendo-se quase sempre em redor do pátio, e
frequentemente aberta para este, até chegar ao piso nobre. 1
O piso nobre nos palácios de Barcelona ocupa invariavelmente o primeiro
andar, motivo este que leva obrigatoriamente a que as soluções adoptadas
para vencer o desnível entre o primeiro piso e o segundo piso acabem por ser
muito semelhantes entre si e de complexidade também equivalente.

Fig. 4.1. - Fachada principal do Palácio
Dalmases.
Fonte: fotografia de Clara Simões, 2014.

É importante também verificar que acabou por ficar definido desde cedo um
modelo de casa nobre catalã que praticamente determina a configuração geral
dos palácios e das suas escadarias. É igualmente evidente a importância
que o pátio toma na configuração do palácio barcelonês, tornando-se o
elemento central do "espaço vestibular", cuja força centrípeta lhe associa
obrigatoriamente a escadaria de aparato de acesso ao piso nobre.
Toda esta importância dada aos pátios de entrada pode estar directamente
associada a influências italianas pois muitos dos arquitectos catalães

Fig. 4.2.. - Pátio central e escadaria do
Palácio Dalmases.
Fonte: fotografia de Clara Simões, 2014

estudavam e tinham conhecimento dos grandes tratadistas italianos já aqui
referidos. A principal influência italiana e francesa na Catalunha, no entanto
refere-se mais aos aspectos técnicos construtivos e não tanto aos estilos
arquitectónicos e aos tipos de escadarias como no caso português.
Já no final do século XVIII existe uma clara mudança na configuração do
primeiro piso dos palácios barceloneses, associado possivelmente a influências
francesas ou da Corte de Madrid, passando as paredes que delimitam todo o
pátio a dar lugar a uma galeria abobadada que dilui o limite entre o exterior e o
interior. E surge pela primeira vez uma variação das típicas escadas palacianas
catalãs em redor do pátio, que eram normalmente em L, como no caso dos
palácios do Comte de Fonollar, Sessa, Meca, Baró de Castellet e Berenguer
de Aguilar, ou em C, como nos palácios March, Dalmases e Mercader, para
passarem a incluir simetria, como no caso da complexa escadaria do Palácio
1 SIMÕES, Clara – A casa nobre urbana em Barcelona em confronto com o seu equivalente em
Lisboa.” Lisboa. Dissertação de Mestrado em Arquitectura apresentada ao Instituto Superior Técnico,
2014.
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da Virreina, ou escadarias duplas, como se verifica no caso do Palácio Moja,
com uma primeira escadaria em L que culmina num patamar intermédio de
onde parte uma escadaria em C de direcção oposta.

4.2. MILÃO | ITÁLIA
Fig. 4.3.. - Fachada principal do Palácio
Litta.
Fonte: www.triptomilan.eu

As casas nobres milaneses desenvolvem-se invariavelmente, tal como no
caso de Barcelona, em torno de um pátio de implantação central, que também
é acedido passando um grande portal que dá para a via pública e um pequeno
átrio de entrada coberto. 2
De seguida, de modo a atingir o piso nobre é necessário aceder lateralmente
à grande escadaria de aparato, normalmente entendida como um corpo à
parte, chegando mesmo, como no caso do Palácio Litta, a corresponder a um

Fig. 4.4. - Escadaria do Palácio Litta.
Fonte: www.fondazionenicolatrussardi.it

corpo autónomo do edifício.
Embora se pudesse pensar que as escadarias deveriam estar na direcção
do portal de entrada, mas após o pátio, criando-se um percurso muito mais
cenográfico e teatral, não é isso que acontece, como já se viu. A posição das
escadarias paralelas aos pátios interiores acaba por se justificar pelo simples
facto de os salões principais estarem em regra geral, como em Lisboa, virados
para a via pública, por cima do pequeno átrio de entrada, motivo este que

Fig. 4.5. - Fachada principal do Palácio
Sormani.
Fonte: www.tourism.milan.it

leva à deslocação das escadarias para um lugar mais próximo da fachada,
ficando ainda ligadas aos pátio, mas não no enfiamento visual do portal como
se estaria à espera.
No caso do Palácio Litta comprova-se esta afirmação pela existência de
três pátios interiores em vez de um, o que impede a colocação da escadaria
imperial paralela ao pátio central, como nos palácios Cusani e Sormani, tendo
sido deslocada um pouco mais para trás.

Fig. 4.6. - Escadaria do Palácio Sormani.
Fonte: www.tourism.milan.it

No século XVIII, os palácios sofrem em regra geral uma reestruturação, sendo
dada grande importância aos sistemas distributivos e funcionais, sobretudo na
relação entre as escadarias e as salas de aparato.

2 SOUSA, Isabel de - A Casa Nobre Joanina em Confronto com o Palácio Urbano de Milão. Lisboa.
Dissertação de Mestrado em Arquitectura apresentada ao Instituto Superior Técnico, 2014.
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E por Milão ser uma cidade relativamente isolada e conservadora, de fortes
raízes arquitectónicas como em Lisboa acontece com a persistência da
Arquitectura Chã, acaba por oferecer alguma resistência à influência do
rococó vienense.
No Palácio Litta, a escadaria de aparato, construída entre 1738 e 1750, é do
tipo imperial, em caixa de escadas aberta com triplo pé-direito, cobertura em
abóbada de berço, e os dois lanços simétricos finais são suportados por arcos

Fig. 4.7. - Hotel de Sully.
Fonte: www.ardinsdespoir.fr

aviajados. A escadaria apresenta ainda uma balaustrada em mármore.
O Palácio Cusani acaba por ter uma distribuição semelhante à do palácio
anterior, embora a sua escadaria seja de menor importância, sendo de lanços
opostos e de caixa aberta e, pela posição onde se encontra em planta, não
dispõe de qualquer janela, aparentando ser "fria e escura".
O Palácio Sormani também tem um tipo de distribuição semelhante aos
anteriores, embora neste caso a escadaria acabe por ter iluminação por estar

Fig. 4.8. - Pátio de honra do Hotel de
Sully.
Fonte: fotografia de Jean-Louis
Zimmermann, 2010.

localizada junto à fachada lateral do edifício.

4.3. PARIS | FRANÇA
As escadarias nos palácios parisienses (hotels particuliers)

3

têm uma

conformação com semelhança com a italiana, porém com algumas variações.
A maior parte dos palácios construídos nestes séculos, usufrui também, à
semelhança dos milaneses, da existência de um pátio central ou axial, e a sua
distribuição interior executa-se de duas maneiras diferentes.
Quando o palácio é do tipo já referido na Quinta dos Távoras, em U, não existe
qualquer volume construído associado ao muro da via pública, ou, pelo menos

Fig. 4.9. - Vista do patamar intermédio
da escadaria do Hotel de Sully.
Fonte: www.plumedesmers.canalblog.
com.

sem construção desse lado ao nível do segundo piso. O portal de entrada está
centrado num muro que dá para um pátio interior onde, no mesmo enfiamento
visual leva ao portal principal do corpo principal, correspondente à base do U,
onde, logo na sala vestibular onde se entra, se encontra a escadaria de acesso
ao piso nobre, como no caso do Hotel de Sully (meados do século XVII), que
3 MIGNOT, Claude - “L’Espirit de L’Escalier”, in l’Hotel Particulier une Ambition Parisienne, nº 189 de
Dossier de L’art - Exposition à la Cité de L’Architecture & du Patrimoine, Paris, 2011, pp. 31-37.
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acaba por ter uma escadaria de lanços opostos de caixa de escadas fechada
ou no Hotel du Châtelet (finais do século XVIII), que acaba por demonstrar
uma técnica mais avançada de construção, tendo uma escadaria em C de
caixa de escadas aberta como no caso do Palácio Silva Amado.
O segundo caso acontece quando o palácio é um volume cheio, com o corpo
Fig. 4.10. - Fachada principal do Hotel
du Châtelet.
Fonte: www.fr.academic.ru

principal alinhado com a rua, contando ainda com a presença de um pátio nas
traseiras. Devido à colocação do piso nobre logo junto à fachada da rua, este
tipo de palácio apresenta um átrio de entrada logo após o portal, de onde se
acede, por uma das paredes laterais, ao núcleo de escadas. Exemplos deste
tipo são os casos do Hotel Le Lièvre de la Grange, de meados do século
XVIII, com uma estrutura de suporte dos lanços da escadaria semelhante à
do Palácio Litta, em arco aviajado, e o caso do Hotel de Beauvais, de meados
do século XVII que, por ser um palácio de maior importância, tem um pequeno

Fig. 4.11. - Pátio de honra do Hotel du
Châtelet.
Fonte: www.fr.wikipedia.org

nártex redondo com colunatas no final do átrio, antes do pátio interior,
conferindo assim, maior magnificência no acesso ao núcleo de escadas, que
se acede a partir daí.
A estrutura de suporte da escadaria, neste caso, acaba por ser mais
espectacular, com a utilização de uma estrutura tipo pilar-viga com colunas de
ordem coríntia e abóbadas aviajadas nas zonas abertas.
Todas estas escadarias são muito ornamentadas e demonstram uma grande

Fig. 4.12. - Vestíbulo e escadaria do
Hotel du Châtelet.
Fonte: www.le-paradis-des-anges.
forumactif.fr

preocupação em dota-las de um movimento cénico e teatral, utilizando.se
frequentemente a curva, o que não acontece muito nos palácios italianos e
portugueses destes dois séculos. Quase todas as escadarias dos palácios
franceses incluem ainda guardas em ferro forjado, sendo o caso do Hotel
de Beauvais uma excepção, com balaustrada de pedra de balaústres muito
trabalhados.

4.4. ANÁLISE COMPARATIVA COM LISBOA
Estando a comparar-se as escadarias dos palácios portugueses em Lisboa,
principalmente do século XVIII, consegue-se perceber que os principais
elementos que as definem são o seu grande vestíbulo de entrada, quase
sempre centrado com o portal principal, seguido da escadaria de aparato
igualmente centrada, acabando por se identificar, regra geral, mais exemplos
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do tipo imperial, do de lanços opostos e, generalizando, das escadarias com
lanços simétricos.
Estas escadarias têm usualmente uma guarda em balaustrada de pedra, que
acaba no final do século XVIII por se alterar para uma guarda metálica com
ornamentos, e as suas paredes são decoradas por azulejaria portuguesa e
estuques. A estrutura da escadaria, evolui do século XVII de uma estrutura
linear quase exclusivamente abobadada para se ir complexificando e passar
a ser apoiada sobre pilares e vigas em cantaria.
Tendo em conta que os palácios de Lisboa se regem por parâmetros de escala
claramente diversos dos parisienses, milaneses ou barceloneses, acaba por
ser evidente a distanciação que se verifica entre eles.
No entanto, verificam-se algumas semelhanças morfológicas entre os palácios
franceses quando não se comportam como palácios de forma em U, mas sim
como palácios urbanos de fachada virada para a rua, existindo quase sempre,
como nos portugueses, um portal de entrada central no edifício, que dá para
um átrio de entrada coberto, que, dá acesso ao núcleo de escadas. Este
tipo de átrio é portanto, o mais semelhante a um vestíbulo português que se
encontra em palácios das três cidades utilizadas como termo de comparação.
Em relação aos tipos de escadaria, os palácios que mais se assemelham
aos portugueses são os milaneses, que usam preferencialmente, tal como em
Lisboa, as escadarias de lanços opostos e as imperiais.
Em termos decorativos, os palácios portugueses de finais do século XVIII,
assemelham-se aos das outras três cidades, pela utilização de muita cantaria
e estuques. No entanto, a sistemática utilização de azulejaria, acaba por
individualizar a maioria das escadarias portuguesas.
Por último, as guardas das escadarias portuguesas, deste final de século, são
mais influenciadas ornamentalmente pelos palácios parisienses, vendo-se a
substituição da usual cantaria pelo ferro forjado.
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Como já foi demonstrado, houve em Portugal, especificamente em Lisboa,
desde o início do século XVII uma grande quantidade de acontecimentos que
influenciaram directamente a Arquitectura.
Começando o século XVII com a presença espanhola em Lisboa, época
geralmente associada, em Portugal a uma "arquitectura chã", pobre, despida
de ornamentos, robusta e de carácter militar, com poucos exemplos marcantes
de arquitectura civil aristocrata, não havendo grandes escadarias palacianas,
e as que havia tinham um carácter mais utilitário que de representação.
Com o fim da Guerra da Restauração e com a corte a fixar-se em Lisboa,
começa a haver muitas famílias a necessitar de renovar os seus palácios,
verificando-se cada vez mais preocupação com a organização das fachadas
e do percurso de entrada e chegada ao piso nobre. Vários palácios incluem já
um vestíbulo de entrada anexado ao núcleo de escadas. Começam também
nesta altura a divulgar-se na arquitectura civil os silhares de azulejos de
padrão e figurativos no revestimento parcial das paredes.
Na viragem do século XVII para o século XVIII, aparecem vários exemplos de
escadarias de lanços opostos com caixa fechada, substituindo as de tiro e em
L que não chegavam a adquirir uma singularidade e especificidade dentro dos
palácios. Aparecem também os primeiros exemplos de palácios pensados de
raiz, incluindo escadarias em que se começa a experimentar vários outros
tipos, de maior complexidade tal como a de lanços opostos simétricos com
lanço suplementar. Juntamente com esta evolução experimentalista associada
ainda ao traço dos arquitectos saídos da "Aula do Paço", começa também a
ser visível a intenção de dotar os palácios de um percurso de cariz teatral
barroco, com o aumento significativo das dimensões dos vestíbulos, com a
correspondente criação de um percurso cénico em que os nobres seriam
deixados à entrada da escadaria, sendo necessário facilitar aos coches a
entrada e saída do palácio.
No início do século XVIII começa a ver-se uma evolução no sentido da
centralidade e axialidade da escadaria em todo o palácio, continuando ao
mesmo tempo a trabalhar-se a complexidade tipológica das escadarias
anteriores, chegando-se a tipos como o de quatro lanços consecutivos (em
quadrado), ou até mesmo à escadaria imperial.
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Este último tipo acaba, ao longo do século XVIII, por ser o mais divulgado,
trabalhado e evoluído, não excluindo contudo a contínua existência de
escadarias de outros tipos, com especial relevo para as de lanços simétricos,
e verificando-se que, apesar de simples, escadarias como as de tiro, lanços
opostos, ou em C, continuam a fazer parte de todo um vasto leque de
palácios, chegando, em vários casos, a ser exemplos de grande qualidade
arquitectónica, estrutural e ornamental.
Verifica-se no entanto, nos palácios portugueses, uma sobrevalorização da
zona de acesso à escadaria, originando por vezes a existência de uma caixa
de escadas com dimensões reduzidas, em comparação com o seu vestíbulo,
como no Palácio Lavradio, que impossibilita a escadaria de obter maior
grandiosidade, possivelmente atingida com a adopção de maiores dimensões
nos cobertores dos degraus e no patamar de observação final. O tipo adoptado
para as escadarias, influencia também, a leitura global da caixa de escadas,
onde casos como as imperiais em comparação com as de lanços simétricos,
usufruem de uma maior teatralidade, ao terem um desenho de ida e volta,
que possibilita um grande distanciamento entre o patamar de observação e o
percurso que os nobres realizam.
Em termos de ornamentos, as escadarias portuguesas são geralmente
revestidas com silhares de azulejos e reboco pintado de branco, destacandose também em palácios de grande opulência ou mais tardios, revestimentos
em cantaria e/ou estuques pintados.
A evolução material que mais tem impacto nas escadarias, com a passagem
do tempo, é a utilização de guardas em ferro forjado em vez de pedra, e a
utilização de estuques pintados com relevos em vez de simples rebocos lisos
e brancos.
Em relação à especificidade da escadaria portuguesa no caso europeu em
comparação com as escadarias dos palácios de Barcelona, Milão e Paris,
conclui-se que, muito provavelmente, houve mais semelhanças organizativas
e morfológicas com os palácios parisienses, principalmente por haver em
alguns casos uma possível inspiração em modelos franceses, mas também
pela escala ou configuração quando aqueles estão inseridos na frente de rua.
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Em termos de tipos adoptados, há geralmente uma maior semelhança com
os palácios milaneses que com os palácios de Barcelona ou Paris, havendo
no entanto sempre excepções à regra como são os casos do Palácio Silva
Amado, cujas escadarias são semelhantes ao tipo parisiense de caixa aberta,
bomba e tipo em C, ou, como no caso do Palácio dos Condes do Redondo,
cuja escadaria, embora fechada, tem um lançamento em volta do pátio,
semelhante ao das escadas dos palácios catalães em Barcelona.
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01

PALÁCIO BELMONTE
PÁTIO DE DOM FRADIQUE

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: TRAVESSA DO FUNIL, Nº12
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: SIM
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: TIRO
DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVII OU ANTERIOR

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:750

DEGRAUS DE ENTRADA: NÃO
NR. DE LANÇOS : 2
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 7 E 11
DIM. ESPELHO: 0,19M
DIM. COBERTOR: 0,34M
LARGURA: 1,25M
CORRIMÃO
TIPO: VARÃO
MATERIAL: FERRO

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:750

PAREDES
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO
COBERTURA
TIPO: FALSA ABÓBADA DE BERÇO
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO
OBSERVAÇÕES
NÃO

123
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01

PALÁCIO BELMONTE
PÁTIO DE DOM FRADIQUE

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:100
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01

PALÁCIO BELMONTE
PÁTIO DE DOM FRADIQUE
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02

PALÁCIO FLOR DA MURTA

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: RUA DO POÇO DOS NEGROS, Nº 158
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: TIRO
DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:750

DEGRAUS DE ENTRADA: 1
NR. DE LANÇOS : 1
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 0
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 16
DIM. ESPELHO: ?
DIM. COBERTOR: ?
LARGURA: ?
PAREDES
REVESTIMENTO: ?

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:750

COBERTURA
TIPO: ?
REVESTIMENTO: ?
OBSERVAÇÕES
NÃO
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02

PALÁCIO FLOR DA MURTA

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:100
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02

PALÁCIO FLOR DA MURTA
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03

PALÁCIO DO DUQUE DE LAFÕES
PALÁCIO LAFÕES AO GRILO

TIPO: PALÁCIO SUBURBANO
LOCALIZAÇÃO: CALÇADA DO DUQUE DE LAFÕES, Nº 1
ARQUITECTO: GIOVANNI CARLO SICINIO BIBIENA (ATR.)
OU EUGÉNIO DOS SANTOS E CARVALHO (ATR.)
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: ?
PÁTIO: SIM
VESTÍBULO: ?
TIPO DE ESCADARIA: TIRO
DATA DE CONSTRUÇÃO: INÍCIOS DO SÉCULO XVIII
DEGRAUS DE ENTRADA: ?
NR. DE LANÇOS : 1
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 0
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 19
DIM. ESPELHO: ?
DIM. COBERTOR: ?
LARGURA: ?
PAREDES
REVESTIMENTO: SILHAR DE AZULEJOS FIGURATIVOS E
REBOCO PINTADO DE BRANCO
COBERTURA
TIPO: PLANA
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO
OBSERVAÇÕES
NÃO
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03 PALÁCIO DO DUQUE DE LAFÕES
PALÁCIO LAFÕES AO GRILO
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04

PALÁCIO LUDOVICE

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: RUA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Nº
45
ARQUITECTO: JOÃO FREDERICO LUDOVICE
NR. DE PISOS: 5
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: TIRO

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:500

DATA DE CONSTRUÇÃO: INÍCIOS DO SÉCULO XVIII
DEGRAUS DE ENTRADA: 5
NR. DE LANÇOS : 2
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1
NÍVEL INTERMÉDIO: SIM
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 11 E 13
DIM. ESPELHO: 0,17M
DIM. COBERTOR: 0,37M
LARGURA: 2,10M
CORRIMÃO
TIPO: ENCASTRADO NA PAREDE
MATERIAL: PEDRA

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:500

PAREDES
REVESTIMENTO: AZULEJOS DE PADRÃO E REBOCO
PINTADO DE BRANCO
COBERTURA
TIPO: ABÓBODA DE BERÇO
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO
OBSERVAÇÕES
NÃO
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04

PALÁCIO LUDOVICE

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:100
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PALÁCIO LUDOVICE
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05 QUINTA DAS LARANJEIRAS

QUINTA DO BARÃO DE QUINTELA E CONDE DE FARROBO

TIPO: QUINTA DE RECREIO
LOCALIZAÇÃO: ESTRADA DAS LARANJEIRAS, Nº 197
ARQUITECTO: PADRE BARTOLOMEU DE QUINTELA (ATR.)
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: SIM
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: TIRO
DATA DE CONSTRUÇÃO: FINAIS DO SÉCULO XVIII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:750

DEGRAUS DE ENTRADA: 4
NR. DE LANÇOS : 2
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 11 E 13
DIM. ESPELHO: ?
DIM. COBERTOR: ?
LARGURA: ?
GUARDA
TIPO: METÁLICA
MATERIAL: FERRO FORJADO

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:750

PAREDES
REVESTIMENTO: ESUQUE PINTADO DE BRANCO COM
RELEVOS INTERCALADO DE PINTURAS
COBERTURA
TIPO: MASSEIRA
REVESTIMENTO: ESTUQUE PINTADO DE BRANCO COM
RELEVOS E PINTURA CENTRAL
OBSERVAÇÕES
CAIXA DE ESCADAS ABERTA E ILUMINAÇÃO NATURAL
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05

QUINTA DAS LARANJEIRAS
QUINTA DO BARÃO DE QUINTELA E CONDE DE FARROBO

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:100
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QUINTA DAS LARANJEIRAS
QUINTA DO BARÃO DE QUINTELA E CONDE DE FARROBO
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ISOMETRIA ESQUEMÁTICA l PALÁCIO DOS MARQUESES DE MINAS
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06

PALÁCIO DOS CONDES DO REDONDO

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: RUA DE SANTA MARTA, Nº 56
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: SIM
PÁTIO: SIM
VESTÍBULO: NÃO
TIPO DE ESCADARIA: EM L
DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:1000

DEGRAUS DE ENTRADA: 1
NR. DE LANÇOS : 3
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 2
NÍVEL INTERMÉDIO: SIM
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 8, 9 E 13
DIM. ESPELHO: 0,16M
DIM. COBERTOR: 0,53M
LARGURA: 3,27M
CORRIMÃO
TIPO: VARÃO
MATERIAL: FERRO

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:1000

PAREDES
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO
COBERTURA
TIPO: ABÓBADAS DE BERÇO E DE ARESTAS
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE AMARELO
OBSERVAÇÕES
ILUMINAÇÃO NATURAL
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06

PALÁCIO DOS CONDES DO REDONDO

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:300

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:300

CORTE LONGITUDINAL | ESCALA 1:150

146

07 | ANEXOS

06

PALÁCIO DOS CONDES DO REDONDO
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07

PALÁCIO TELES DE MENEZES
PALÁCIO DE SÃO VICENTE

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: LARGO DE SÃO VICENTE, Nº 5
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 4
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: EM L
DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:750

DEGRAUS DE ENTRADA: NÃO
NR. DE LANÇOS : 2
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 7 E 24
DIM. ESPELHO: ?
DIM. COBERTOR: ?
LARGURA: ?
CORRIMÃO
TIPO: VARÃO
MATERIAL: FERRO

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:750

PAREDES
REVESTIMENTO: SILHAR DE AZULEJOS DE PADRÃO E
REBOCO PINTADO DE BRANCO
COBERTURA
TIPO: ABÓBADA DE BERÇO
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO
OBSERVAÇÕES
NÃO
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07 PALÁCIO TELES DE MENEZES
PALÁCIO DE SÃO VICENTE

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:300

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:300

CORTE TRANSVERSAL | ESCALA 1:200
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07 PALÁCIO TELES DE MENEZES
PALÁCIO DE SÃO VICENTE
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PALÁCIO DOS MARQUESES DE MINAS

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: RUA DA ROSA, Nº 203
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: EM L
DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVII - SÉCULO XVIII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:500

DEGRAUS DE ENTRADA: 1
NR. DE LANÇOS : 2
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 7 E 13
DIM. ESPELHO: 0,17M
DIM. COBERTOR: 0,35M
LARGURA: 1,63M
CORRIMÃO
TIPO: METÁLICO
MATERIAL: FERRO

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:500

PAREDES
REVESTIMENTO: SILHAR DE AZULEJOS FIGURATIVOS E
COM IMITAÇÃO DE BALAUSTRADA, REBOCO PINTADO DE
BRANCO
COBERTURA
TIPO: PLANA
REVESTIMENTO: ESTUQUE PINTADO DE BRANCO COM
RELEVOS
OBSERVAÇÕES
NÃO
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PALÁCIO DOS MARQUESES DE MINAS

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:100
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PALÁCIO DOS MARQUESES DE MINAS
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ESCADARIA EM C
ISOMETRIA ESQUEMÁTICA l PALÁCIO DO MARQUÊS DE ABRANTES
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09

PALÁCIO DO MARQUÊS DE ABRANTES
PALÁCIO DE SANTOS

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: CALÇADA MARQUÊS DE ABRANTES, Nº
123
ARQUITECTO: JOÃO ANTUNES (ATR.)
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: SIM
PÁTIO: SIM
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: EM C
DATA DE CONSTRUÇÃO: INÍCIOS DO SÉCULO XVIII
DEGRAUS DE ENTRADA: NÃO
NR. DE LANÇOS : 3
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 2
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 13
DIM. ESPELHO: 0,17M
DIM. COBERTOR: 0,42M
LARGURA: 2,64M
CORRIMÃO
TIPO: REMATE DE LAMBRIM COM RELEVOS
MATERIAL: PEDRA
PAREDES
REVESTIMENTO: LAMBRIM DE PEDRA COM RELEVOS E
REBOCO PINTADO DE BRANCO
COBERTURA
TIPO: ABÓBADAS DE BERÇO E DE ARESTAS
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO
OBSERVAÇÕES
NÁRTEX, ESTÁTUA DO DEUS MERCÚRIO NO 1º PATAMAR
E ILUMINAÇÃO NATURAL
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PALÁCIO DO MARQUÊS DE ABRANTES
PALÁCIO DE SANTOS
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PALÁCIO SILVA AMADO

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: RUA JÚLIO DE ANDRADE, Nº 2A
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: ?
PÁTIO: ?
VESTÍBULO: ?
TIPO DE ESCADARIA: EM C
DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVIII
DEGRAUS DE ENTRADA: NÃO
NR. DE LANÇOS : 3
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 2
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: ?
DIM. ESPELHO: ?
DIM. COBERTOR: ?
LARGURA: ?
GUARDA
TIPO: BALAUSTRADA
MATERIAL: PEDRA ROSA E PRETA
PAREDES
REVESTIMENTO: ESTUQUE PINTADO DE BRANCO,
CINZENTO E DOURADO COM RELEVOS
COBERTURA
TIPO: COMPLEXA
REVESTIMENTO: ESTUQUE PINTADO DE BRANCO,
CINZENTO E DOURADO COM RELEVOS
OBSERVAÇÕES
CAIXA DE ESCADAS ABERTA, ILUMINAÇÃO NATURAL
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PALÁCIO SILVA AMADO

ESCADARIA EM �

ISOMETRIA ESQUEMÁTICA l PALÁCIO MARIM-OLHÃO
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PALÁCIO MARIM-OLHÃO
PALÁCIO DO MONTEIRO-MOR

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: CALÇADA DO COMBRO, Nº 38
ARQUITECTO: VÁRIOS
NR. DE PISOS: 4
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: SIM
PÁTIO: SIM
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: EM �
DATA DE CONSTRUÇÃO: INÍCIOS DO SÉCULO XVIII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:1000

DEGRAUS DE ENTRADA: 3
NR. DE LANÇOS : 4
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 3
NÍVEL INTERMÉDIO: SIM
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 13
DIM. ESPELHO: 0,14M
DIM. COBERTOR: 0,37M
LARGURA: 3,34M
GUARDA
TIPO: BALAUSTRADA
MATERIAL: PEDRA

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:1000

PAREDES
REVESTIMENTO: LAMBRIM COM BALAUSTRADA E
REBOCO PINTADO DE AMARELO
COBERTURA
TIPO: ABÓBADAS ABATIDAS
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO
OBSERVAÇÕES
BOMBA DE ESCADA
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PALÁCIO MARIM-OLHÃO
PALÁCIO DO MONTEIRO-MOR

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:200

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:200
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PALÁCIO MARIM-OLHÃO
PALÁCIO DO MONTEIRO-MOR
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PALÁCIO MITELO

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: LARGO DO MITELO, Nº 1
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: EM �
DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVIII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:750

DEGRAUS DE ENTRADA: 3
NR. DE LANÇOS : 4
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 3
NÍVEL INTERMÉDIO: SIM
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 9
DIM. ESPELHO: 0,17M
DIM. COBERTOR: 0,25 E 0,30M
LARGURA: 1,60 - 2,00 - 2,30 - 2,60M
CORRIMÃO
TIPO: MURETE E CORRIMÃO EM CANTARIA
MATERIAL: ALVENARIA E PEDRA

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:750

PAREDES
REVESTIMENTO: ?
COBERTURA
TIPO: ?
REVESTIMENTO: ?
OBSERVAÇÕES
BOMBA DE ESCADA E ILUMINAÇÃO NATURAL
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PALÁCIO MITELO

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:100
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PALÁCIO MITELO
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ESCADARIA DE LANÇOS OPOSTOS
ISOMETRIA ESQUEMÁTICA l PALÁCIO VALADA-AZAMBUJA
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PALÁCIO VALADA-AZAMBUJA
PALÁCIO DOS CONDES DE AZAMBUJA

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: LARGO DO CALHARIZ, Nº 17
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 4
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS OPOSTOS
DATA DE CONSTRUÇÃO: FINAIS DO SÉCULO XVIII

PLANTA PISO 2 l ESCALA 1:750

DEGRAUS DE ENTRADA: NÃO
NR. DE LANÇOS : 3 (1 POR PISO)
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 2
NÍVEL INTERMÉDIO: SIM
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 15
DIM. ESPELHO: 0,18M
DIM. COBERTOR: 0,37M
LARGURA: 2,05M
PAREDES
REVESTIMENTO: SILHAR DE AZULEJOS ORNAMENTAIS, E
REBOCO PINTADO DE BRANCO (VESTÍBULO), LAMBRIM
EM PEDRA PRETA E ESTUQUE PINTADO DE BRANCO E
DOURADO COM RELEVOS

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:750

COBERTURA
TIPO: ABÓBADAS DE BERÇO ABATIDAS
REVESTIMENTO: ESTUQUE PINTADO DE BRANCO COM
RELEVOS
OBSERVAÇÕES
NÃO

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:750
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PALÁCIO VALADA-AZAMBUJA
PALÁCIO DOS CONDES DE AZAMBUJA

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:150

PLANTA PISO 2 | ESCALA 1:150

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:150
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PALÁCIO VALADA-AZAMBUJA
PALÁCIO DOS CONDES DE AZAMBUJA
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PALÁCIO CALDAS

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: LARGO ADELINO AMARO DA COSTA, Nº 5
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 4
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS OPOSTOS
DATA DE CONSTRUÇÃO: FINAIS DO SÉCULO XVIII
DEGRAUS DE ENTRADA: 1
NR. DE LANÇOS : 2
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1
NÍVEL INTERMÉDIO: SIM
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 10
DIM. ESPELHO: ?
DIM. COBERTOR: ?
LARGURA: ?
CORRIMÃO
TIPO: ENCASTRADO NA PAREDE
MATERIAL: PEDRA
PAREDES
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO
COBERTURA
TIPO: PLANA
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO
OBSERVAÇÕES
NÃO
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PALÁCIO CALDAS

07 | ANEXOS

15

PALÁCIO DOS MARQUESES DE NISA

TIPO: PALÁCIO SUBURBANO
LOCALIZAÇÃO: LARGO DO MARQUÊS DE NISA
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: SIM
PÁTIO: SIM
VESTÍBULO: NÃO
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS OPOSTOS
DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVIII
DEGRAUS DE ENTRADA: 6
NR. DE LANÇOS : 3
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 2
NÍVEL INTERMÉDIO: SIM
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 14
DIM. ESPELHO: 0,17M
DIM. COBERTOR: 0,45M
LARGURA: 2,20M
GUARDA
TIPO: MURETE
MATERIAL: ALVENARIA E PEDRA
CORRIMÃO
TIPO: REMATE DE LAMBRIM
MATERIAL: PEDRA
PAREDES
REVESTIMENTO: LAMBRIM DE PEDRA E AZULEJOS DE
PADRÃO
COBERTURA
TIPO: ABÓBADAS DE BERÇO E DE ARESTAS, COBERTURA
PLANA (ÚLTIMO PISO)
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO
OBSERVAÇÕES
ILUMINAÇÃO NATURAL
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PALÁCIO DOS MARQUESES DE NISA
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PALÁCIO DO PATRIARCADO

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: CAMPO MÁRTIRES DA PÁTRIA, Nº 45
ARQUITECTO: JOÃO FREDERICO LUDOVICE OU MATEUS
VICENTE DE OLIVEIRA (ATR.)
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS OPOSTOS
DATA DE CONSTRUÇÃO: INÍCIOS DO SÉCULO XVIII

PLANTA PISO 2 l ESCALA 1:500

DEGRAUS DE ENTRADA: 1
NR. DE LANÇOS : 4
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 3
NÍVEL INTERMÉDIO: SIM
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 13
DIM. ESPELHO: ?
DIM. COBERTOR: ?
LARGURA: ?
GUARDA
TIPO: MURETE
MATERIAL: PEDRA

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:500

CORRIMÃO
TIPO: REMATE DE LAMBRIM
MATERIAL: PEDRA
PAREDES
REVESTIMENTO: PEDRA E ESTUQUE PINTADO DE BRANCO
E AZUL COM RELEVOS
COBERTURA
TIPO: ABÓBADAS DE BERÇO E DE ARESTAS, MASSEIRA
COM CLARABÓIA (ÚLTIMO PISO)
REVESTIMENTO: ESTUQUE PINTADO DE BRANCO, AZUL
VERMELHO E AMARELO COM RELEVOS
OBSERVAÇÕES
CAIXA DE ESCADAS ABERTA, ILUMINAÇÃO NATURAL E
ESTÁTUAS APOIADAS NA GUARDA (ÚLTIMO PISO)

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:500
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PALÁCIO DO PATRIARCADO

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 2 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:100
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PALÁCIO DO PATRIARCADO
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PALÁCIO DOS AZEVEDO COUTINHO

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: BECO DO CHANCELER, Nº 1
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 6
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS OPOSTOS
DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVII - SÉCULO XVIII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:500

DEGRAUS DE ENTRADA: 2
NR. DE LANÇOS : 2
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 5 E 15
DIM. ESPELHO: ?
DIM. COBERTOR: ?
LARGURA: ?
GUARDA
TIPO: BALAUSTRADA
MATERIAL: PEDRA VERMELHA

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:500

PAREDES
REVESTIMENTO: SILHAR DE AZULEJOS ORNAMENTIAS E
COM IMITAÇÃO DE BALAUSTRADA, REBOCO PINTADO DE
BRANCO
COBERTURA
TIPO: ABÓBADA ABATIDA
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO
OBSERVAÇÕES
NÁRTEX E CAIXA DE ESCADAS ABERTA
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PALÁCIO DOS AZEVEDO COUTINHO

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:100
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PALÁCIO DOS AZEVEDO COUTINHO
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PALÁCIO DE DOM GASTÃO
PALÁCIO DOS SENHORES DAS ILHAS DESERTAS

TIPO: PALÁCIO SUBURBANO
LOCALIZAÇÃO: CALÇADA DE DOM GASTÃO, Nº 12
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS OPOSTOS
DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVIII
DEGRAUS DE ENTRADA: 4
NR. DE LANÇOS : 2
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1
NÍVEL INTERMÉDIO: SIM
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 11 E 18
DIM. ESPELHO: ?
DIM. COBERTOR: ?
LARGURA: ?
GUARDA
TIPO: VARÕES METÁLICOS INTERCALADOS COM
PILARETES
MATERIAL: FERRO FORJADO E PEDRA
PAREDES
REVESTIMENTO: SILHAR DE AZULEJOS ORNAMENTAIS E
REBOCO PINTADO DE AMARELO
COBERTURA
TIPO: PLANA
REVESTIMENTO: MADEIRA (TIPO “SAIA E CAMISA”)
OBSERVAÇÕES
CAIXA DE ESCADAS ABERTA
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PALÁCIO DE DOM GASTÃO
PALÁCIO DOS SENHORES DAS ILHAS DESERTAS
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QUINTA DOS CONDES DE MESQUITELA
QUINTA DO ARMEIRO-MOR

TIPO: QUINTA DE RECREIO
LOCALIZAÇÃO: ESTRADA DA LUZ, Nº 221
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 2
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS OPOSTOS
DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVIII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:500

DEGRAUS DE ENTRADA: 4
NR. DE LANÇOS : 2
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 8
DIM. ESPELHO: 0,17M
DIM. COBERTOR: 0,43M
LARGURA: 1,75M
GUARDA
TIPO: MURETE
MATERIAL: PEDRA

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:500

PAREDES
REVESTIMENTO: SILHAR DE AZULEJOS DE FIGURA
AVULSA INTERROMPIDOS POR FIGURAS DE CONVITE,
REBOCO PINTADO DE BRANCO
COBERTURA
TIPO: PLANA
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO
OBSERVAÇÕES
CAIXA DE ESCADAS ABERTA E ILUMINAÇÃO NATURAL
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QUINTA DOS CONDES DE MESQUITELA
QUINTA DO ARMEIRO-MOR

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:100
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QUINTA DOS CONDES DE MESQUITELA
QUINTA DO ARMEIRO-MOR
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QUINTA DOS CONDES DA CALHETA
PALÁCIO DO PÁTIO DAS VACAS

TIPO: QUINTA DE RECREIO
LOCALIZAÇÃO: RUA GENERAL JOÃO DE ALMEIDA, Nº 15
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 2
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: SIM
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS OPOSTOS
DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVII - SÉCULO XVIII
DEGRAUS DE ENTRADA: 3
NR. DE LANÇOS : 2
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1 (2 SE CONTAR
COM 1 DEGRAU A MEIO DO PATAMAR INTERMÉDIO QUE
ORIGINA MAIS UM PATAMAR)
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 9 E 12
DIM. ESPELHO: 0,20M
DIM. COBERTOR: 0,40M
LARGURA: 2,70M
GUARDA
TIPO: MURETE
MATERIAL: ALVENARIA E PEDRA
CORRIMÃO
TIPO: ENCASTRADO NA PAREDE
MATERIAL: PEDRA
PAREDES
REVESTIMENTO: RODAPÉ DE AZULEJOS DE PADRÃO
POMBALINO E REBOCO PINTADO DE AMARELO
COBERTURA
TIPO: PLANA
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE AMARELO
OBSERVAÇÕES
CAIXA DE ESCADAS ABERTA E ILUMINAÇÃO NATURAL
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QUINTA DOS CONDES DA CALHETA
PALÁCIO DO PÁTIO DAS VACAS
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PALÁCIO DOS CONDES DE SÃO MIGUEL
PALÁCIO DOS CONDES DOS ARCOS

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: LARGO DO SALVADOR, Nº 22
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 7
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: SIM
PÁTIO: SIM
VESTÍBULO: NÃO
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS OPOSTOS
DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:500

DEGRAUS DE ENTRADA: 5 E 8
NR. DE LANÇOS : 2
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 9 E 14
DIM. ESPELHO: ?
DIM. COBERTOR: ?
LARGURA: ?
PAREDES
REVESTIMENTO: ?

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:500

COBERTURA
TIPO: ?
REVESTIMENTO: ?
OBSERVAÇÕES
NÁRTEX E CAIXA DE ESCADAS ABERTA
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PALÁCIO DOS CONDES DE SÃO MIGUEL
PALÁCIO DOS CONDES DOS ARCOS

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:100
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PALÁCIO DOS CONDES DE SÃO MIGUEL
PALÁCIO DOS CONDES DOS ARCOS
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PALÁCIO DOS CONDES DE MURÇA

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: RUA DE SANTOS-O-VELHO, Nº 112
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: SIM
PÁTIO: SIM
VESTÍBULO: NÃO
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS OPOSTOS
DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVII - SÉCULO XVIII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:750

DEGRAUS DE ENTRADA: NÃO
NR. DE LANÇOS : 2
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 9 E 14
DIM. ESPELHO: ?
DIM. COBERTOR: ?
LARGURA: ?
PAREDES
REVESTIMENTO: ?

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:750

COBERTURA
TIPO: ?
REVESTIMENTO: ?
OBSERVAÇÕES
PÁTIO INTERIOR COM SERLIANAS, CAIXA DE ESCADAS
ABERTA E ILUMINAÇÃO NATURAL
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PALÁCIO DOS CONDES DE MURÇA

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:100
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PALÁCIO DOS CONDES DE MURÇA
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PALÁCIO POMBAL
PALÁCIO DOS CARVALHOS

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: RUA DE O SÉCULO, Nº 89
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 2
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: SIM
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: NÃO
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS OPOSTOS
DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVIII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:750

DEGRAUS DE ENTRADA: 5
NR. DE LANÇOS : 2
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 15
DIM. ESPELHO: 0,16M
DIM. COBERTOR: 0,42M
LARGURA: 3,00M
GUARDA
TIPO: MURETE
MATERIAL: ALVENARIA E PEDRA VERMELHA

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:750

PAREDES
REVESTIMENTO: ESTUQUE PINTADO DE BRANCO AZUL E
AMARELO COM RELEVOS E MARMOREADOS FINGIDOS
COBERTURA
TIPO: PLANA
REVESTIMENTO: ESTUQUE PINTADO DE BRANCO, AZUL E
AMARELO COM RELEVOS
OBSERVAÇÕES
CAIXA DE ESCADAS ABERTA, ILUMINAÇÃO NATURAL,
ESTÁTUAS COM ILUMINAÇÃO, ESTÁTUAS DE FIGURAS
MITOLÓGICAS E COM O BRASÃO DA FAMÍLIA CARVALHO
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PALÁCIO POMBAL
PALÁCIO DOS CARVALHOS

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:300

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:300

CORTE TRANSVERSAL | ESCALA 1:200
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23

PALÁCIO POMBAL
PALÁCIO DOS CARVALHOS
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24 PALÁCIO LARRE
PALÁCIO CABRAL

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: LARGO DOUTOR ANTÓNIO DE SOUSA
MACEDO, Nº 7
ARQUITECTO: FERNANDO LARRE (ATR.)
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: SIM
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: NÃO
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS OPOSTOS
DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVIII
DEGRAUS DE ENTRADA: 4
NR. DE LANÇOS : 2
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 9 E 10
DIM. ESPELHO: 0,19M
DIM. COBERTOR: 0,40M
LARGURA: 1,96M
GUARDA
TIPO: METÁLICA COM MOTIVOS ORNAMENTAIS
MATERIAL: FERRO FORJADO
PAREDES
REVESTIMENTO: SILHAR DE AZULEJOS COM MOTIVOS
ORNAMENTAIS E ESTUQUE PINTADO DE BRANCO COM
RELEVOS
COBERTURA
TIPO: ABÓBADA DE BARRETE DE CLÉRIGO
REVESTIMENTO: ESTUQUE PINTADO DE BRANCO,
CINZENTO E AZUL COM RELEVOS
OBSERVAÇÕES
CAIXA DE ESCADAS ABERTA E ILUMINAÇÃO NATURAL
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24 PALÁCIO LARRE
PALÁCIO CABRAL
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PALÁCIO CONDEIXA
PALÁCIO DO MANTEIGUEIRO

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: RUA DA HORTA SECA, Nº 15
ARQUITECTO: MANUEL CAETANO DE SOUSA (ATR.)
NR. DE PISOS: 4
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS OPOSTOS
DATA DE CONSTRUÇÃO: FINAIS DO SÉCULO XVIII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:500

DEGRAUS DE ENTRADA: 3
NR. DE LANÇOS : 3
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 2
NÍVEL INTERMÉDIO: SIM
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 15
DIM. ESPELHO: 0,14M
DIM. COBERTOR: 0,44M
LARGURA: 1,80M
GUARDA
TIPO: BALAUSTRADA
MATERIAL: PEDRA

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:500

PAREDES
REVESTIMENTO: LAMBRIM COM MEIOS BALAÚSTRES E
ESTUQUE PINTADO DE AMARELO COM RELEVOS
COBERTURA
TIPO: COMPLEXA COM CLARABÓIA
REVESTIMENTO: ESTUQUE PINTADO DE AMARELO COM
RELEVOS
OBSERVAÇÕES
BOMBA E PILARES PARA SUPORTAR O ÚLTIMO PISO,
ILUMINAÇÃO NATURAL
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PALÁCIO CONDEIXA
PALÁCIO DO MANTEIGUEIRO

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:100
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PALÁCIO CONDEIXA
PALÁCIO DO MANTEIGUEIRO
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ESCADARIA DE LANÇOS SIMÉTRICOS
ESCADARIA DE TIRO l ISOMETRIA ESQUEMÁTICA l QUINTA DOS CONDES DE AVEIRAS
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26 QUINTA DOS TÁVORAS
PALÁCIO GALVEIAS

TIPO: QUINTA DE RECREIO
LOCALIZAÇÃO: CAMPO PEQUENO
ARQUITECTO: ANTÓNIO LUÍS TÁVORA (ATR.)
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: SIM
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS SIMÉTRICOS, DE TIRO
(CURVOS)

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:750

DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVII
DEGRAUS DE ENTRADA: NÃO
NR. DE LANÇOS : 2 (1 + 1 SIMÉTRICO)
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 0
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 27
DIM. ESPELHO: 0,17M
DIM. COBERTOR: 0,44M
LARGURA: 2,56M
PAREDES
REVESTIMENTO: SILHAR DE MÁRMORE COM EMBUTIDOS
POLICROMOS E REBOCO PINTADO DE BRANCO

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:750

COBERTURA
TIPO: ABÓBADA DE BERÇO
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO
OBSERVAÇÕES
NÃO
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QUINTA DOS TÁVORAS
PALÁCIO GALVEIAS

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:200

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:200
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QUINTA DOS TÁVORAS
PALÁCIO GALVEIAS

235

07 | ANEXOS

27 QUINTA DOS CONDES DE AVEIRAS
PALÁCIO DE BELÉM

TIPO: QUINTA DE RECREIO
LOCALIZAÇÃO: PRAÇA AFONSO DE ALBUQUERQUE
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: SIM
VESTÍBULO: NÃO
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS SIMÉTRICOS, DE TIRO
DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:1500

DEGRAUS DE ENTRADA: NÃO
NR. DE LANÇOS : 2 (1 + 1 SIMÉTRICO)
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 0
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 15
DIM. ESPELHO: ?
DIM. COBERTOR: ?
LARGURA: ?
CORRIMÃO
TIPO: VARÃO METÁLICO ESPÚRIO
MATERIAL: BRONZE

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:1500

PAREDES
REVESTIMENTO: PEDRA E REBOCO PINTADO DE BRANCO
COBERTURA
TIPO: MASSEIRA
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO
OBSERVAÇÕES
ESCADARIA EXTERIOR (INICIALMENTE), CAIXA
DE ESCADAS ABERTA, ILUMINAÇÃO NATURAL,
BALAUSTRADAS E SERLIANAS EM PEDRA NA DIVISÓRIA
COM A SALA DAS BICAS (ADJACENTE À ESCADARIA)
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QUINTA DOS CONDES DE AVEIRAS
PALÁCIO DE BELÉM

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:100
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QUINTA DOS CONDES DE AVEIRAS
PALÁCIO DE BELÉM
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ESCADARIA DE LANÇOS SIMÉTRICOS
ESCADARIA EM L l ISOMETRIA ESQUEMÁTICA l PALÁCIO DAS NECESSIDADES
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PALÁCIO DAS NECESSIDADES

TIPO: PALÁCIO REAL (PALÁCIO-CONVENTO)
LOCALIZAÇÃO: LARGO DAS V
ARQUITECTO: CAETANO TOMÁS DE SOUSA (ATR.)
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: SIM
PÁTIO: SIM
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS SIMÉTRICOS, EM L
DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVIII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:1500

DEGRAUS DE ENTRADA: 3
NR. DE LANÇOS : 4 (2 + 2 SIMÉTRICOS)
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 2 (1 + 1 SIMÉTRICO)
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 17
DIM. ESPELHO: 0,15M
DIM. COBERTOR: 0,44M
LARGURA: 3,40M
CORRIMÃO
TIPO: REMATE DE LAMBRIM COM RELEVOS
MATERIAL: PEDRA

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:1500

PAREDES
REVESTIMENTO: LAMBRIM DE PEDRA COM RELEVOS
E ESTUQUE PINTADO DE LARANJA E CINZENTO COM
RELEVOS ORNAMENTAIS E FIGURATIVOS
COBERTURA
TIPO: ABÓBADAS DE BERÇO E DE ARESTAS
REVESTIMENTO: ESTUQUE PINTADO DE LARANJA E
CINZENTO COM RELEVOS ORNAMENTAIS E EM FORMA DE
CAIXOTÕES NAS ABÓBADAS DE BERÇO
OBSERVAÇÕES
NÁRTEX
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PALÁCIO DAS NECESSIDADES

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:300

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:300

244

07 | ANEXOS

28

PALÁCIO DAS NECESSIDADES
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ESCADARIA DE LANÇOS SIMÉTRICOS
ESCADARIA EM C l ISOMETRIA ESQUEMÁTICA l PALÁCIO LAVRADIO
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PALÁCIO LAVRADIO

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: CAMPO DE SANTA CLARA, Nº 149
ARQUITECTO: JOÃO FREDERICO LUDOVICE (ATR.)
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS SIMÉTRICOS, EM C
DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVIII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:1000

DEGRAUS DE ENTRADA: 4
NR. DE LANÇOS : 6 (3 + 3 SIMÉTRICOS)
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 4 (2 + 2 SIMÉTRICOS)
NÍVEL INTERMÉDIO: SIM
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 9 E 10
DIM. ESPELHO: 0,18M
DIM. COBERTOR: 0,41M
LARGURA: 2,55M
GUARDA
TIPO: BALAUSTRADA (APENAS NO VARANDIM FINAL)
MATERIAL: PEDRA ROSA

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:1000

PAREDES
REVESTIMENTO: SILHAR DE AZULEJOS FIGURATIVOS
,ORNAMENTAIS E COM IMITAÇÃO DE BALAUSTRADA,
ESTUQUE PINTADO DE AMARELO, BRANCO E VERDE
COBERTURA
TIPO: ABÓBADAS ABATIDAS, DE ARESTAS E MASSEIRA
REVESTIMENTO: ESTUQUE PINTADO DE AZUL E BRANCO
COM RELEVOS ORNAMENTAIS
OBSERVAÇÕES
CAIXA DE ESCADAS ABERTA, ILUMINAÇÃO NATURAL,
ESTÁTUAS COM ILUMINAÇÃO
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PALÁCIO LAVRADIO

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:300

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:300

CORTE LONGITUDINAL | ESCALA 1:250
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PALÁCIO LAVRADIO
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ESCADARIA DE LANÇOS SIMÉTRICOS
ESCADARIA DE LANÇOS OPOSTOS l ISOMETRIA ESQUEMÁTICA l PALÁCIO MELLO
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PALÁCIO FRONTEIRA
QUINTA DOS MARQUESES DE FRONTEIRA

TIPO: QUINTA DE RECREIO
LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO DOMINGOS DE BENFICA, Nº 1
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 2
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: SIM
VESTÍBULO: NÃO
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS SIMÉTRICOS, LANÇOS
OPOSTOS

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:500

DATA DE CONSTRUÇÃO: FINAIS DO SÉCULO XVII
DEGRAUS DE ENTRADA: 8 (2 LANÇOS DE 4 DEGRAUS
SIMÉTRICOS COM BALAUSTRADA DE PEDRA REMATADA
POR GLOBOS
NR. DE LANÇOS : 4 (2 + 2 SIMÉTRICOS)
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 2 (1 + 1 SIMÉTRICO)
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 9
DIM. ESPELHO: 0,18M
DIM. COBERTOR: 0,35M
LARGURA: 1,75M
GUARDA

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:500

TIPO: BALAUSTRADA REMATADA POR GLOBOS
MATERIAL: PEDRA
PAREDES
REVESTIMENTO: AZULEJOS DE PADRÃO, ESTUQUE COM
RELEVOS, MARMOREADOS E UMA JANELA EM TROMP
L’OEIL
COBERTURA
TIPO: MASSEIRA
REVESTIMENTO: ESTUQUE COM RELEVOS, PINTADO DE
ROSA, VERDE, AZUL E BRANCO E UMA PINTURA CENTRAL
OBSERVAÇÕES
LOGGIA DE ENTRADA, NINFEU, CAIXA DE ESCADAS
ABERTA, ILUMINAÇÃO NATURAL, ESPELHO DOS DEGRAUS
TRABALHADO
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PALÁCIO FRONTEIRA
QUINTA DOS MARQUESES DE FRONTEIRA

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:200

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:200

CORTE LONGITUDINAL | ESCALA 1:200
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PALÁCIO FRONTEIRA
QUINTA DOS MARQUESES DE FRONTEIRA
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PALÁCIO MELLO
PALÁCIO DOS CONDES DE MURÇA

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: RUA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAPUCHOS,
Nº 83
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: SIM
PÁTIO: SIM
VESTÍBULO: NÃO
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS SIMÉTRICOS, LANÇOS
OPOSTOS

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:750

DATA DE CONSTRUÇÃO: INÍCIOS DO SÉCULO XVIII
DEGRAUS DE ENTRADA: 3
NR. DE LANÇOS : 4 (2 + 2 SIMÉTRICOS)
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 2 (1 + 1 SIMÉTRICO)
NÍVEL INTERMÉDIO: SIM
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 11
DIM. ESPELHO: 0,19M
DIM. COBERTOR: 0,37M
LARGURA: 2,52M
GUARDA

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:750

TIPO: BALAUSTRADA
MATERIAL: PEDRA ROSA
PAREDES
REVESTIMENTO: SILHAR RECORTADO DE AZULEJOS
FIGURATIVOS E REBOCO PINTADO DE BRANCO
COBERTURA
TIPO: PLANA
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO
OBSERVAÇÕES
CAIXA DE ESCADAS ABERTA E ILUMINAÇÃO NATURAL
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PALÁCIO MELLO
PALÁCIO DOS CONDES DE MURÇA

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:200

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:200

CORTE TRANSVERSAL | ESCALA 1:100
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PALÁCIO MELLO
PALÁCIO DOS CONDES DE MURÇA
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PALÁCIO DO MACHADINHO

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: RUA DO MACHADINHO, Nº 20
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS SIMÉTRICOS, LANÇOS
OPOSTOS

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:750

DATA DE CONSTRUÇÃO: FINAIS DO SÉCULO XVIII
DEGRAUS DE ENTRADA: 2
NR. DE LANÇOS : 4 (2 + 2 SIMÉTRICOS)
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 2 (1 + 1 SIMÉTRICO)
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 6
DIM. ESPELHO: 0,18M
DIM. COBERTOR: 0,33M
LARGURA: 1,40M
GUARDA
TIPO: BALAUSTRADA
MATERIAL: FERRO FUNDIDO

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:750

PAREDES
REVESTIMENTO: SILHAR DE AZULEJOS ORNAMENTAIS E
REBOCO PINTADO DE BRANCO
COBERTURA
TIPO: PLANA COM VIGAS SALIENTES
REVESTIMENTO: ESTUQUE PINTADO DE BRANCO COM
RELEVOS
OBSERVAÇÕES
CAIXA DE ESCADAS ABERTA, ILUMINAÇÃO NATURAL E
FOCINHO DOS DEGRAUS TRABALHADO

263

07 | ANEXOS

32

PALÁCIO DO MACHADINHO

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:100
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PALÁCIO DO MACHADINHO
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ESCADARIA DE LANÇOS SIMÉTRICOS
ESCADARIA COM LANÇO SUPLEMENTAR l ISOMETRIA ESQUEMÁTICA l PALÁCIO DA BEMPOSTA
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PALÁCIO DOS ALMADAS
PALÁCIO ALMADA-CARVALHAIS

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: LARGO DO CONDE BARÃO, Nº 50
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 4
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: ?
PÁTIO: SIM
VESTÍBULO: NÃO
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS SIMÉTRICOS, EM L, COM
LANÇO SUPLEMENTAR

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:1000

DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVIII
DEGRAUS DE ENTRADA: NÃO
NR. DE LANÇOS : 5
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 3
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 7 E 15
DIM. ESPELHO: ?
DIM. COBERTOR: ?
LARGURA: ?
PAREDES
REVESTIMENTO: ESTUQUE BRANCO COM RELEVOS
GEOMÉTRICOS INTERCALADO COM PINTURAS EM
TROMPE L’OEIL E ESPELHOS

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:1000

COBERTURA
TIPO: ABÓBADAS DE BERÇO E DE ARESTAS, PLANA
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO
OBSERVAÇÕES
PÁTIO COM ARCADA RENASCENTISTA E ILUMINAÇÃO
NATURAL
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PALÁCIO DOS ALMADAS
PALÁCIO ALMADA-CARVALHAIS

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:300

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:300

CORTE TRANSVERSAL | ESCALA 1:500
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PALÁCIO DOS ALMADAS
PALÁCIO ALMADA-CARVALHAIS
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PALÁCIO ALVERCA

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: BECO DE SÃO LUÍS DA PENA, Nº 74
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 4
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: SIM
PÁTIO: SIM
VESTÍBULO: NÃO
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS SIMÉTRICOS, LANÇOS
OPOSTOS, COM LANÇO SUPLEMENTAR
DATA DE CONSTRUÇÃO: FINAIS DO SÉCULO XVII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:1000

DEGRAUS DE ENTRADA: 2
NR. DE LANÇOS : 5
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 3
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 6 E 7
DIM. ESPELHO: 0,17M
DIM. COBERTOR: 0,39M
LARGURA: 2,70M
GUARDA
TIPO: METÁLICA (TIPO VARÃO E NÓ) INTERCALADA COM
PILARETES REMATADOS COM GLOBOS
MATERIAL: FERRO E PEDRA

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:1000

CORRIMÃO
TIPO: VARÃO
MATERIAL: FERRO
PAREDES
REVESTIMENTO: SILHAR DE AZULEJOS DE PADRÃO E
PINTURA COM INFLUÊNCIAS ORIENTALIZANTES
COBERTURA
TIPO: PLANA
REVESTIMENTO: ESTUQUE COM RELEVOS DECORATIVOS
COM INFLUÊNCIAS ORIENTALIZANTES
OBSERVAÇÕES
NÁRTEX, CAIXA DE ESCADAS ABERTA, PEQUENO
VARANDIM COM ARCADA E ILUMINAÇÃO NATURAL
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PALÁCIO ALVERCA

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:200

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:200
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PALÁCIO ALVERCA
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PALÁCIO DA BEMPOSTA
PAÇO DA RAINHA

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: PAÇO DA RAINHA, Nº 35
ARQUITECTO: JOÃO ANTUNES (ATR.)
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: SIM
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: NÃO
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS SIMÉTRICOS, LANÇOS
OPOSTOS, COM LANÇO SUPLEMENTAR

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:1000

DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVII - SÉCULO XVIII
DEGRAUS DE ENTRADA: NÃO
NR. DE LANÇOS : 5
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 3
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 12
DIM. ESPELHO: 0,18M
DIM. COBERTOR: 0,42M
LARGURA: 2,64M
CORRIMÃO
TIPO: BALAUSTRADA
MATERIAL: FERRO E PEDRA

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:1000

PAREDES
REVESTIMENTO: LAMBRIM DE PEDRA E REBOCO PINTADO
DE BRANCO
COBERTURA
TIPO: PLANA COM ARRANQUE BOLEADO
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO
OBSERVAÇÕES
CAIXA DE ESCADAS ABERTA, ILUMINAÇÃO NATURAL
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PALÁCIO DA BEMPOSTA
PAÇO DA RAINHA

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:100
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PALÁCIO DA BEMPOSTA
PAÇO DA RAINHA
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PALÁCIO RIBEIRA GRANDE

TIPO: PALÁCIO SUBURBANO
LOCALIZAÇÃO: RUA DA JUNQUEIRA, Nº 63
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: SIM
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS SIMÉTRICOS, DE TIRO
(SEMI-CIRCULARES), COM LANÇO SUPLEMENTAR

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:1000

DATA DE CONSTRUÇÃO: FINAIS DO SÉCULO XVIII
DEGRAUS DE ENTRADA: NÃO
NR. DE LANÇOS : 3
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1
NÍVEL INTERMÉDIO: SIM
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 5 E 17
DIM. ESPELHO: ?
DIM. COBERTOR: ?
LARGURA: ?
CORRIMÃO
TIPO: METÁLICA COM DESENHOS ORNAMENTAIS
(NEOCLÁSSICOS)
MATERIAL: FERRO FORJADO

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:1000

PAREDES
REVESTIMENTO: ESTUQUE COM RELEVOS DECORATIVOS
E MARMOREADOS FINGIDOS
COBERTURA
TIPO: FALSA CÚPULA COM LANTERNIM
REVESTIMENTO: ESTUQUE COM RELEVOS DECORATIVOS
E MARMOREADOS FINGIDOS
OBSERVAÇÕES
CAIXA DE ESCADAS ABERTA E ILUMINAÇÃO NATURAL
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PALÁCIO RIBEIRA GRANDE

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:150

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:150
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PALÁCIO RIBEIRA GRANDE
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ESCADARIA IMPERIAL
ISOMETRIA ESQUEMÁTICA l PALÁCIO DOS CONDES DE ALVOR
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PALÁCIO ANDRADE
PALÁCIO LUMIARES

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: RUA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Nº
35
ARQUITECTO: MANUEL DA SILVA (MESTRE DE OBRAS)
(ATR.)
NR. DE PISOS: 4
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: IMPERIAL

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:750

DATA DE CONSTRUÇÃO: INÍCIOS DO SÉCULO XVIII
DEGRAUS DE ENTRADA: 5
NR. DE LANÇOS : 3
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1
NÍVEL INTERMÉDIO: SIM
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 24
DIM. ESPELHO: ?
DIM. COBERTOR: ?
LARGURA: ?
GUARDA

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:750

TIPO: MURETE
MATERIAL: ALVENARIA E PEDRA
PAREDES
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO E
VERMELHO
COBERTURA
TIPO: PLANA E ABÓBADA DE ARESTAS ABATIDA
REVESTIMENTO: MADEIRA (TIPO “SAIA E CAMISA”)
PINTADA DE VERDE E REBOCO PINTADO DE BRANCO
OBSERVAÇÕES
CAIXA DE ESCADAS ABERTA E ILUMINAÇÃO NATURAL
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PALÁCIO ANDRADE
PALÁCIO LUMIARES

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:200

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:200

CORTE LONGITUDINAL | ESCALA 1:200
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PALÁCIO ANDRADE
PALÁCIO LUMIARES
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PALÁCIO DO BICHINHO DE CONTA

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: RUA DE O SÉCULO, Nº 108
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: IMPERIAL
DATA DE CONSTRUÇÃO: INÍCIOS DO SÉCULO XVIII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:750

DEGRAUS DE ENTRADA: 3
NR. DE LANÇOS : 3
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 9
DIM. ESPELHO: ?
DIM. COBERTOR: ?
LARGURA: ?
GUARDA
TIPO: MURETE
MATERIAL: ALVENARIA

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:750

PAREDES
REVESTIMENTO: RODAPÉ DE AZULEJOS DE PADRÃO E
REBOCO PINTADO DE BRANCO
COBERTURA
TIPO: PLANA
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO
OBSERVAÇÕES
CAIXA DE ESCADAS ABERTA
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PALÁCIO DO BICHINHO DE CONTA

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:100
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PALÁCIO DO BICHINHO DE CONTA
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PALÁCIO DOS CONDES DE ALVOR
PALÁCIO DE ALVOR-POMBAL

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: RUA DAS JANELAS VERDES, Nº 113
ARQUITECTO: JOÃO ANTUNES (ATR.)
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: SIM
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: NÃO
TIPO DE ESCADARIA: IMPERIAL
DATA DE CONSTRUÇÃO: INÍCIOS DO SÉCULO XVIII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:1500

DEGRAUS DE ENTRADA: 1
NR. DE LANÇOS : 3
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 15
DIM. ESPELHO: 0,17M
DIM. COBERTOR: 0,41M
LARGURA: 2,58M
GUARDA
TIPO: MURETE E BALAUSTRADA NO VARANDIM DO PISO
SUPERIOR
MATERIAL: ALVENARIA E PEDRA

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:1500

CORRIMÃO
TIPO: REMATE DE LAMBRIM
MATERIAL: PEDRA
PAREDES
REVESTIMENTO: PEDRA E REBOCO PINTADO DE BRANCO
COBERTURA
TIPO: MASSEIRA ENCURVADA
REVESTIMENTO: ESTUQUE PINTADO DE BRANCO COM
RELEVOS ORNAMENTAIS
OBSERVAÇÕES
CAIXA DE ESCADAS ABERTA E ILUMINAÇÃO NATURAL
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PALÁCIO DOS CONDES DE ALVOR
PALÁCIO DE ALVOR-POMBAL

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:200

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:200

CORTE LONGITUDINAL | ESCALA 1:200
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PALÁCIO DOS CONDES DE ALVOR
PALÁCIO DE ALVOR-POMBAL
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PALÁCIO GALVÃO MEXIA
PALÁCIO PIMENTA

TIPO: QUINTA DE RECREIO
LOCALIZAÇÃO: CAMPO GRANDE, Nº 245
ARQUITECTO: CARLOS MARDEL OU JOÃO FREDERICO
LUDOVICE (ATR.)
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: SIM
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: NÃO
TIPO DE ESCADARIA: IMPERIAL

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:1000

DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVIII
DEGRAUS DE ENTRADA: 1
NR. DE LANÇOS : 3
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 13
DIM. ESPELHO: 0,18M
DIM. COBERTOR: 0,43M
LARGURA: 2,10M
GUARDA
TIPO: METÁLICA COM MOTIVOS ORNAMENTAIS
MATERIAL: FERRO FORJADO

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:1000

PAREDES
REVESTIMENTO: AZULEJOS ORNAMENTAIS E REBOCO
PINTADO DE BRANCO
COBERTURA
TIPO: MASSEIRA
REVESTIMENTO: ESTUQUE PINTADO DE BRANCO E AZUL
COM RELEVOS E APLICAÇÕES DOURADAS
OBSERVAÇÕES
CAIXA DE ESCADAS ABERTA E ILUMINAÇÃO NATURAL
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PALÁCIO GALVÃO MEXIA
PALÁCIO PIMENTA

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:200

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:200

CORTE LONGITUDINAL | ESCALA 1:200
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PALÁCIO GALVÃO MEXIA
PALÁCIO PIMENTA
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PALÁCIO DAS AÇAFATAS
PALÁCIO CENTENO

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: ALAMEDA DE SANTO ANTÓNIO DOS
CAPUCHOS, Nº 1
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: SIM
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: IMPERIAL
DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVIII (COM ALTERAÇÕES)
DEGRAUS DE ENTRADA: 2
NR. DE LANÇOS : 3
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 7 E 10
DIM. ESPELHO: 0,18M
DIM. COBERTOR: 0,39M
LARGURA: 1,49M
GUARDA
TIPO: METÁLICA COM MOTIVOS ORNAMENTAIS, SOBRE
CANTARIA
MATERIAL: FERRO FORJADO, PEDRA, MADEIRA
(CORRIMÃO)
PAREDES
REVESTIMENTO: SILHAR RECORTADO DE AZULEJOS
FIGURATIVOS E REBOCO PINTADO DE BRANCO
COBERTURA
TIPO: PLANA
REVESTIMENTO: ESTUQUE PINTADO DE BRANCO
AMARELO E VERMELHO COM RELEVOS
OBSERVAÇÕES
CAIXA DE ESCADAS ABERTA E ILUMINAÇÃO NATURAL
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PALÁCIO DAS AÇAFATAS
PALÁCIO CENTENO
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PALÁCIO PORTO CÔVO
PALÁCIO DOS CONDES DE PORTO CÔVO DA BANDEIRA

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: RUA DE SÃO DOMINGOS À LAPA, Nº 37
ARQUITECTO: JOAQUIM DE OLIVEIRA (ATR.)
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: IMPERIAL
DATA DE CONSTRUÇÃO: FINAIS DO SÉCULO XVIII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:750

DEGRAUS DE ENTRADA: NÃO
NR. DE LANÇOS : 3
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 12 E 14
DIM. ESPELHO: ?
DIM. COBERTOR: ?
LARGURA: ?
GUARDA
TIPO: METÁLICA COM MOTIVOS ORNAMENTAIS
MATERIAL: FERRO FORJADO

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:750

PAREDES
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO
COBERTURA
TIPO: PLANA COM ARESTAS BOLEADAS
REVESTIMENTO: ESTUQUE PINTADO DE BRANCO E
DOURADO COM RELEVOS E PINTURA CENTRAL
OBSERVAÇÕES
CAIXA DE ESCADAS ABERTA E ILUMINAÇÃO NATURAL
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PALÁCIO PORTO CÔVO
PALÁCIO DOS CONDES DE PORTO CÔVO DA BANDEIRA

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:100
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PALÁCIO PORTO CÔVO
PALÁCIO DOS CONDES DE PORTO CÔVO DA BANDEIRA
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PALÁCIO QUINTELA
PALÁCIO DO BARÃO DE QUINTELA E CONDE DE FARROBO

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: RUA DO ALECRIM , Nº 70
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 4
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: IMPERIAL
DATA DE CONSTRUÇÃO: FINAIS DO SÉCULO XVIII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:750

DEGRAUS DE ENTRADA: NÃO
NR. DE LANÇOS : 3
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 17
DIM. ESPELHO: ?
DIM. COBERTOR: ?
LARGURA: ?
GUARDA
TIPO: METÁLICA
MATERIAL: FERRO FORJADO COM APLICAÇÕES
DOURADAS

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:750

PAREDES
REVESTIMENTO: CANTARIA E PINTURAS
COBERTURA
TIPO: ABÓBADA DE BARRETE DE CLÉRIGO
REVESTIMENTO: ESTUQUE PINTADO DE BRANCO E
LARANJA COM RELEVOS
OBSERVAÇÕES
CAIXA DE ESCADAS ABERTA, ILUMINAÇÃO NATURAL E
ESTÁTUAS COM ILUMINAÇÃO
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PALÁCIO QUINTELA
PALÁCIO DO BARÃO DE QUINTELA E CONDE DE FARROBO

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:100
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PALÁCIO QUINTELA
PALÁCIO DO BARÃO DE QUINTELA E CONDE DE FARROBO
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ESCADARIA IMPERIAL INVERTIDA
ISOMETRIA ESQUEMÁTICA l PALÁCIO DA EGA
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PALÁCIO DA EGA
PALÁCIO DO PÁTIO DO SALDANHA

TIPO: PALÁCIO SUBURBANO
LOCALIZAÇÃO: CALÇADA DA BOA HORA, Nº 30
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 2
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: SIM
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: NÃO
TIPO DE ESCADARIA: IMPERIAL INVERTIDA
DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVII - SÉCULO XVIII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:1000

DEGRAUS DE ENTRADA: NÃO
NR. DE LANÇOS : 3
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1
NÍVEL INTERMÉDIO: SIM
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 14
DIM. ESPELHO: 0,15M
DIM. COBERTOR: 0,40M
LARGURA: 2,15M
CORRIMÃO
TIPO: VARÃO METÁLICO ESPÚRIO
MATERIAL: FERRO

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:1000

PAREDES
REVESTIMENTO: SILHAR DE AZULEJOS ORNAMENTAIS E
COM IMITAÇÃO DE BALAUSTRADA, REBOCO PINTADO DE
BRANCO
COBERTURA
TIPO: PLANA
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO
OBSERVAÇÕES
NÁRTEX COM SERLIANAS

317

07 | ANEXOS

44

PALÁCIO DA EGA
PALÁCIO DO PÁTIO DO SALDANHA

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:200

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:200
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PALÁCIO DA EGA
PALÁCIO DO PÁTIO DO SALDANHA
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PALÁCIO DA MITRA
PALÁCIO DOS ARCEBISPOS

TIPO: QUINTA DE RECREIO
LOCALIZAÇÃO: RUA DO AÇUCAR, Nº 56
ARQUITECTO: CARLOS MARDEL (ATR.), RODRIGO FRANCO
(ATR.)
NR. DE PISOS: 3
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: SIM
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: IMPERIAL INVERTIDA

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:750

DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVIII
DEGRAUS DE ENTRADA: 5 (1 DEGRAU INICIAL E 2
LANÇOS SIMÉTRICOS COM 2 DEGRAUS)
NR. DE LANÇOS : 3
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 1 (5 SE CONTAR COM
4 LANÇOS (2 + 2 SIMÉTRICOS) DE 2 DEGRAUS CADA
QUE ORIGINAM MAIS 4 PATARMARES)
NÍVEL INTERMÉDIO: SIM
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 9
DIM. ESPELHO: 0,17M
DIM. COBERTOR: 0,50M
LARGURA: 2,52M
PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:750
GUARDA
TIPO: BALAUSTRADA
MATERIAL: PEDRA
PAREDES
REVESTIMENTO: SILHAR DE AZULEJOS ORNAMENTAIS E
COM IMITAÇÃO DE BALAUSTRADA, REBOCO PINTADO DE
BRANCO
COBERTURA
TIPO: MASSEIRA
REVESTIMENTO: ESTUQUE PINTADO DE BRANCO E BEJE
COM RELEVOS GEOMÉTRICOS
OBSERVAÇÕES
CAIXA DE ESCADAS ABERTA E ILUMINAÇÃO NATURAL
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PALÁCIO DA MITRA
PALÁCIO DOS ARCEBISPOS

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:100
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PALÁCIO DA MITRA
PALÁCIO DOS ARCEBISPOS
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ESCADARIA COMPLEXA
SEM TIPO ESPECÍFICO
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PALÁCIO DO BARÃO DE ALVITO

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: LARGO DO CONDE BARÃO, Nº 47
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 4
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: EM L, LANÇOS OPOSTOS
DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:750

DEGRAUS DE ENTRADA: NÃO
NR. DE LANÇOS : 3
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 2
NÍVEL INTERMÉDIO: SIM
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 6, 10 E 11
DIM. ESPELHO: ?
DIM. COBERTOR: ?
LARGURA: ?
GUARDA
TIPO: ?
MATERIAL: ?

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:750

PAREDES
REVESTIMENTO: ?
COBERTURA
TIPO: ?
REVESTIMENTO: ?
OBSERVAÇÕES
NÃO
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PALÁCIO DO BARÃO DE ALVITO

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:100
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PALÁCIO DO BARÃO DE ALVITO
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PALÁCIO BRAÇO DE PRATA
PALÁCIO DOS COPEIROS-MORES

TIPO: PALÁCIO SUBURBANO
LOCALIZAÇÃO: RUA DE SANTA APOLÓNIA, Nº 53
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 2
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: EM L (DOIS CONJUNTOS SEGUIDOS)
DATA DE CONSTRUÇÃO: FINAIS DO SÉCULO XVII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:500

DEGRAUS DE ENTRADA: 3
NR. DE LANÇOS : 4
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 3
NÍVEL INTERMÉDIO: NÃO
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 6, 7 E 12
DIM. ESPELHO: ?
DIM. COBERTOR: ?
LARGURA: ?
GUARDA
TIPO: METÁLICA TRABALHADA
MATERIAL: FERRO FORJADO

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:500

PAREDES
REVESTIMENTO: SILHAR DE AZULEJOS ORNAMENTAIS E
REBOCO PINTADO DE BRANCO
COBERTURA
TIPO: PLANA
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO
OBSERVAÇÕES
NAMORADEIRA NA JANELA DO 2º PATAMAR INTERMÉDIO
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PALÁCIO BRAÇO DE PRATA
PALÁCIO DOS COPEIROS-MORES

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:100
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PALÁCIO BRAÇO DE PRATA
PALÁCIO DOS COPEIROS-MORES
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PALÁCIO AZURARA

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: LARGO DAS PORTAS DO SOL, Nº 2
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 4
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: EM L, LANÇOS OPOSTOS
DATA DE CONSTRUÇÃO: INÍCIOS DO SÉCULO XVIII

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:500

DEGRAUS DE ENTRADA: NÃO
NR. DE LANÇOS : 4
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 3
NÍVEL INTERMÉDIO: SIM
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 7, 10, 12 E 15
DIM. ESPELHO: 0,16M
DIM. COBERTOR: 0,40M
LARGURA: 2,60M
GUARDA
TIPO: MURETE E BALAUSTRADA NO VARANDIM DO
ÚLTIMO PISO
MATERIAL: ALVENARIA E PEDRA

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:500

PAREDES
REVESTIMENTO: SILHAR DE AZULEJOS ORNAMENTAIS
COM FIGURAS DE CONVITE E COM IMITAÇÃO DE
BALAUSTRADA, REBOCO PINTADO DE BRANCO
COBERTURA
TIPO: ABÓBADA DE BARRETE DE CLÉRIGO, PLANA
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO, MADEIRA
OBSERVAÇÕES
FOCINHO DOS DEGRAUS TRABALHADO, CAIXA DE
ESCADAS ABERTA (NO CONJUNTO DE LANÇOS
OPOSTOS), ILUMINAÇÃO NATURAL
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PALÁCIO AZURARA

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:100

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:100
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PALÁCIO AZURARA
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PALÁCIO DOS CONDES DE PENAFIEL
PALÁCIO DO CORREIO-MOR

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: RUA DAS PEDRAS NEGRAS, Nº 16
ARQUITECTO: ?
NR. DE PISOS: 5
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: SIM
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS OPOSTOS (3 LANÇOS),
EM C
DATA DE CONSTRUÇÃO: FINAIS DO SÉCULO XVIII
DEGRAUS DE ENTRADA: 2
NR. DE LANÇOS : 6
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 5
NÍVEL INTERMÉDIO: SIM
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 4, 7, 9, 13 E 15
DIM. ESPELHO: ?
DIM. COBERTOR: ?
LARGURA: ?
GUARDA
TIPO: METÁLICA (TIPO VARÃO E NÓ) INTERCALADA COM
PILARETES
MATERIAL: FERRO E PEDRA
CORRIMÃO
TIPO: ENCASTRADO NA PAREDE
MATERIAL: PEDRA
PAREDES
REVESTIMENTO: ESPELHOS E PEDRA ORNAMENTAL ATÉ À
ALTURA DE UM POSSÍVEL CORRIMÃO; REBOCO PINTADO
DE BRANCO
COBERTURA
TIPO: ABÓBADAS DE BERÇO E DE ARESTAS, PLANA
REVESTIMENTO: ESTUQUE PINTADO DE BRANCO LISO E
COM CAIXOTÕES DECORATIVOS
OBSERVAÇÕES
NÃO
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PALÁCIO BARBACENA

TIPO: PALÁCIO URBANO
LOCALIZAÇÃO: CAMPO DE SANTA CLARA, Nº 133
ARQUITECTO: MANUEL DA COSTA NEGREIROS (ATR.)
NR. DE PISOS: 4
ESPECIFICAÇÕES DA ESCADARIA
ÁTRIO: NÃO
PÁTIO: NÃO
VESTÍBULO: SIM
TIPO DE ESCADARIA: LANÇOS OPOSTOS (3 LANÇOS),
EM C

PLANTA PISO 2 l ESCALA 1:500

DATA DE CONSTRUÇÃO: SÉCULO XVIII
DEGRAUS DE ENTRADA: 3
NR. DE LANÇOS : 6
NR. DE PATAMARES INTERMÉDIOS: 5
NÍVEL INTERMÉDIO: SIM
DEGRAUS
TIPO DE MATERIAL: PEDRA
NR. DE DEGRAUS POR LANÇO: 5, 7, 11 E 17
DIM. ESPELHO: 0,18M
DIM. COBERTOR: 0,38M
LARGURA: 1,86M
GUARDA
TIPO: METÁLICA INTERCALADA COM PILARETES
MATERIAL: FERRO FORJADO E PEDRA

PLANTA PISO 1 l ESCALA 1:500

PAREDES
REVESTIMENTO: SILHAR DE AZULEJOS FIGURATIVOS E
REBOCO PINTADO DE BRANCO
COBERTURA
TIPO: ABÓBADAS DE BERÇO E ARESTAS, COMPLEXA
(ESPÚRIA)
REVESTIMENTO: REBOCO PINTADO DE BRANCO, MADEIRA
OBSERVAÇÕES
CAIXA DE ESCADAS ABERTA (NO CONJUNTO DE LANÇOS
EM C) E ILUMINAÇÃO NATURAL

PLANTA PISO 0 l ESCALA 1:500
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PALÁCIO BARBACENA

PLANTA PISO 1 | ESCALA 1:200

PLANTA PISO 2 | ESCALA 1:200

PLANTA PISO 0 | ESCALA 1:200
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