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uma viagem pela memória do lugar I

O tema de Construir no (e com o) construído está cada vez mais presente 
na sociedade actual. Numa Lisboa onde a densa malha urbana é, em grande 
parte, marcada por edifícios devolutos e por descuidados vazios urbanos a 
importância de nos preocuparmos com essa parte esquecida da cidade, e 
procurar desenvolver projectos que devolvam os edificados à estima púbica, 
é cada vez mais relevante.

Neste sentido, a presente reflexão crítica tem como finalidade apre-
sentar as etapas subjacentes, que funcionaram como linha norteadora do 
projecto de reabilitação e redesenho dos espaços adjacentes do Palácio 
Almada Carvalhais, localizado em Lisboa. Mais especificamente, este tra-
balho implicou um estudo de temas intrinsecamente ligados à história e 
futura reabilitação do palácio tais como o aparecimentos dos palácios na 
malha da cidade de Lisboa, as suas principais características ao longo dos 
séculos, a morfologia, tipologia e ambiências dos jardins que acompanha-
vam estas casas nobres e o estudo histórico-critico do Palácio Almada 
Carvalhais. 

Esta reflexão teve como finalidade a procura do sentido e identidade 
do lugar de modo a garantir que a futura intervenção não o descaracterize 
e que seja também ela perdominante para este novo lugar. Para tal, foi 
desenvolvido um projecto de reabilitação que procurou adaptar-se ao edi-
fício existente e em que as novas intervenções não o marcassem de forma 
irreversível. Para além disso, existiu igualmente a preocupação de restituir 
aos jardins do palácio, ainda que seguindo linhas mais contemporâneas, o 
seu antigo esplendor enquanto espaço de tranquilidade. 

palavras-chave 
Palácios, Lisboa, Reabilitação, Palácio Almada Carvalhais, Jardim, Limites 
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The theme Building upon (and with) the Built is becoming more and 
more relevant in today’s society. In a city like Lisbon, where the urban grid 
is somehow defined by abandoned buildings and careless urban voids, the 
pursuit of projects that give these buildings back to the public’s affection is 
becoming more and more relevant every day.

Therefore, this critical reflection aims to present the underlying steps 
which worked as guide lines in the rehabilitation project and redrawing of 
the constructed spaces of  the Almada-Carvalhais palace, located in Lisbon.  
Specifically, this work involved the study of several disciplines closely related 
to the history and future rehabilitation of the palace, such as the emergen-
ce of palaces in Lisbon and their main characteristics over the centuries, 
morphology, typology and atmosphere of the gardens that complement the-
se noble houses. Lastly, it encompasses a critical-historical overview of the 
Almada-Carvalhais palace.

This reflection aims to find the sense and identity of the palace to ensure 
that the future rehabilitation does’t mischaracterize the space and its perti-
nence to this place. In this sense, the rehabilitation project was developed  to 
adapt the new interventions to the existing building in a way that it does’t 
have a permanent imprint in the palace. 

Furthermore, there was also the need to restore the ancient grandiosity 
and peacefulness of the palace gardens, according to a more contemporary 
design.

key words
Palaces, Lisbon, Rehabilitation, Almada Carvalhais Palace, Gardens, Limits       
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“Cada nova obra intervém numa certa situação histórica. Para a qualidade 
desta intervenção é crucial que se consiga equipar o novo com características 
que entrem numa relação de tensão significativa com o existente. Para o novo 
poder encontrar o seu lugar, precisa, primeiro de nos estimular para ver o exis-
tente de uma nova maneira. Lança-se uma pedra na água. A areia agita-se e 
volta a assentar. O distúrbio foi necessário. A pedra encontra o seu lugar. Mas 
o lago já não é o mesmo”1 

peter zumthor, 1998

1Peter Zumthor, entrevistado por Rodriguez Marcos, in “vanguardia”, Madrid Novembro de 1998
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A arquitectura, e a evolução das suas diferentes linguagens ao longo dos 
séculos num contexto figurativo, simboliza um livro aberto que conta a his-
tória da sobreposição das camadas de tempo, camadas essas que foram ocu-
pando os lugares e que refletem em si as diferentes mudanças culturais que 
o espaço vivenciou. Actualmente cabe-nos a nós habitar, preservar, trans-
formar e acrescentar mais um capítulo a esta grande história. Representar 
as ideais e técnicas de hoje, mas sem nunca esquecer a memória daquilo que 
o conjunto foi de modo a que no futuro, tal como hoje, a arquitectura con-
tinue a ser o maior representante da História e a reflectir um palimpsesto 
complexo mas, simultaneamente, muito harmonioso.

Neste contexto, a presente reflexão crítica centra-se no estudo da forma 
de como lidar e intervir com (e no) património edificado, tomando como 
caso específico o palácio Almada Carvalhais e os seus respectivos jardins. 

Localizado na zona da Boavista em Lisboa, o palácio Almada Carvalhais 
é de um edifício do século XVI que ilustra de forma clara a maneira como 
as camadas do tempo se sobrepõem nas arquitecturas. Pioneiro no Renasci-
mento em Portugal, o edifício sofreu ao longo dos seus séculos de existência 
profundas alterações, chegando até nós como um reflexo dos tempos passa-
dos, espelhando simultaneamente ideias renascentistas e barrocas fruto da 
grande intervenção que sofreu no século XVII, antes e depois do terramoto 
de 1755. O palácio Almada Carvalhais tem características muito singula-
res e uma beleza extraordinária. Representa hoje, juntamente com a Casa 
dos Bicos, um dos raros exemplares de arquitectura civil do século XVI em 
Lisboa e as suas características particulares levaram a que fosse, em 1920, 
considerado Monumento Nacional pelo IGESPAR2.

Actualmente o palácio encontra-se num verdadeiro estado de degradação 
e, por isso mesmo, uma rápida intervenção assume um carácter de urgência, 

2Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico
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uma vez que se nenhuma acção for levada a cabo rapidamente existe o verda-
deiro risco de perder de forma irreversível de um edifício único e carismático 
que, pelo seu desenho, história e tempo, não merece cair no esquecimento.

Esta reflexão crítica que procura apresentar-se como um projecto de rea-
bilitação para o palácio Almada Carvalhais desenvolve-se em três capítulos 
que se encontram organizados do geral para o particular, começando com o 
estudo de questões mais abrangentes até chegar ao caso especifico do palácio. 
Este estudo foi fulcral para o objectivo principal do trabalho: reabilitar de 
forma consciente e conhecedora o palácio Almada Carvalhais.
No capítulo inicial desenvolve-se uma reflexão sobre noções mais gerais 
necessárias para compreender o caso específico do processo de reabilitação 
do palácio. Assim, é abordado a questão de construir sobre e com a pré-
-existência, assim como é estudado igualmente o aparecimento das casas 
nobres no contexto de Lisboa e a forma como a sua concepção se foi alte-
rando ao longo dos séculos. Por último, num caso mais particular, estudou-
-se também a importância e a fisionomia que os jardins dos palácios tinham 
nos séculos XVI ao XVIII. 

Após esta análise sobre a realidade onde o Palácio Almada Carvalhais 
se inseriu, tornou-se possível, não só perceber o contexto que gerou o apa-
recimento do edifício, como também, traçar linhas gerais de como este foi 
concebido, desenhado e usado nas épocas passadas.

Deste modo, o segundo capítulo recai em particular sobre o estudo da 
evolução histórica do palácio Almada Carvalhais. Com base numa inter-
pretação dos elementos existentes e também documentados, executou-se 
uma reconstrução do desenho original do edifício, assim como se reedi-
ficou igualmente as alterações que este foi sofrendo ao longo dos séculos, 
terminando com uma reflexão do estado a que chegou aos dias de hoje. 
Uma vez que não se trata de um objecto isolado da cidade, mas sim uma ar-
quitectura que ajudou a desenhar a própria cidade, a zona da Boavista onde 
o palácio se insere, também foi alvo de um estudo morfológico e histórico.

Por último, o capítulo final prende-se, com a descrição do desenho e in-
tenções da proposta de projecto, sintetizar e formalizar o fim desta viagem 
percorrida ao longo do trabalho. 
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O tema construir no (e com o) construído, está cada vez mais presente na 
vivência das cidades. Inteiramente ligado à cultura e História do lugar, in-
tervir numa construção existente é a prova viva da importância que a me-
mória exerce nas sociedades. A relevância da sua dimensão passa pela pre-
servação e adaptação das construções herdadas, não apenas para usufruto 
presente, mas também como acrescento de mais uma camada de história 
que visa passar para as gerações futuras enquanto forma de comunicação 
e diálogo sobre o passado do lugar, assumindo um papel primordial não 
apenas para a arquitectura, como também na preservação da identidade e 
história das cidades e dos lugares.

A reutilização da arquitectura é uma noção aplicada quase desde a exis-
tência da própria construção. Apesar de inicialmente ser realizada de forma 
inconsciente, desde as sociedades mais antigas que as edificações são perce-
bidas como podendo ser reaproveitadas. Quando um edifício se encontrava 
em mau estado, era sujeito a intervenções que tinham como objectivo, dei-
xá-lo novamente apto para ser usado. O caso do teatro Marcello (séc. I d.C, 
Roma) que depois das invasões bárbaras foi transformado em fortaleza e 
posteriormente em núcleo habitacional representa uma boa ilustração des-
ta forma de reaproveitamento, reciclagem e reutilização. No outro extremo 
cronológico veja-se, em Lisboa, o caso do Convento das Bernardas (Madra-
goa), também ele reutilizado para habitação. Para além destas situações, era 
frequente extrair as matérias-primas de uma construção que se apresentas-
se num estado avançado de ruína e utilizá-las numa edificação nova, em 
muitos casos deixando ainda as suas fundações, que seriam fortuitamente 
utilizadas para construções futuras. 

Não se pode contudo afirmar que este tipo de intervenções tivesse como 
base a preservação da estrutura enquanto objecto arquitectónio, uma vez que a 
noção de património edificado era ainda desconhecida. Este reaproveitamento 
dos edifícios era realizado com um pensamento exclusivamente utilitário. 

1.1 
construir no (e com o) construído

imagem 1 Teatro Marcelo, Roma

imagem 2 Convento das Bernardas, Lisboa
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A primeira excepção a esta forma de pensar as construções, surgiu no con-
texto dos edifícios religiosos. Apesar de sua manutenção não ser realizada 
com o intuito da preservar o objecto arquitectónico em si, mas sim o lugar 
de culto, começou-se a assistir ao aparecimento dos valores de património 
edificado e de exaltação destes enquanto monumento a ser preservado.

Só no século XIX, com o movimento liberal e pós-revolucionário é que 
o tema da conservação e restauro, enquanto técnica de preservação, come-
çou a ganhar lugar na sociedade, apesar de inicialmente contemplar ape-
nas os edifícios considerados monumentos. Foram vários os especialistas 
que centraram os seus estudos sobre esta problemática, sendo que muitos 
deles vieram a dar um contributo fundamental para o desenvolvimento e 
evolução deste tema. De entre as teorias que se mostraram mais relevantes 
na época importa salientar, ainda que de forma muito breve, as teorias de 
Viollet-le-Duc, John Ruskin e Camilo Boito, uma vez que todos foram au-
tores cujas ideias e actuações influenciaram o seu tempo e o zeitgest cultu-
ral da época em que viveram. Viollet-le-duc, por exemplo, defendeu que o 
edifício deveria ser restituído à sua aparência original, eliminando todas as 
camadas da história posteriores à sua construção ou completando-o segun-
do um sistema de “projecto-cópia”, fiel a um desígnio original, mesmo que 
“em abstracto”. Pelo contrário, John Ruskin foi defensor da conservação da 
ruina, enaltecendo a vida e a morte do monumento ao marcar a passagem 
inexorável do tempo. Por último, e exercendo um papel mediador das duas 
teorias, encontra-se a prespectiva de Camilo Boito que defendeu a impor-
tância em articular o novo com o antigo. Todas estas abordagens, apesar das 
suas diferenças, apontam para a ideia da importância da preservação da ar-
quitectura, afastando-se da visão utilitarista de reutilização das construções 
que predominou nos séculos passados.

imagem 3 Paço Sousa | comparação do antes e depois da intervenção, segundo a teoria de Viollet-le-duc
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Apesar do século XIX ter representado um grande passo na história da 
preservação do património, as intervenções realizadas até à época visavam 
apenas a conservação e restauro dos edifícios-monumentos, com o objecti-
vo de restituir e/ou salvaguardar a sua qualidade arquitectónica, perceben-
do-as e interpretando-as essencialmente como objectos parados no tempo.

Foi sobretudo a partir dos anos 60 do século XX que o discurso da pre-
servação do património ganhou uma nova escala que chegou até aos dias de 
hoje. Assim, surge nesta altura, complementado por pressupostos culturais, 
técnicos, urbanísticos e, até sociais, o aparecimento de um conceito inova-
dor:  a reabilitação. Definida como a “…possibilidade concreta de reutilizar 
as arquitecturas, a estrutura e os elementos construtivos dos edifícios antigos, 
adaptando-os a necessidades e exigências de uso contemporâneas, mas evi-
tando ao máximo a perda dos seus valores estéticos, históricos, arquitetónicos 
e urbanísticos essenciais. (…) A ideia de reabilitação, e o seu respeito implícito 
pela cultura dos lugares, pela importância plural dos contextos e pelo enten-
dimento da cidade como corpo mutante que continuamente (re) incorpora 
memórias, apontando caminhos…” 3 tal como está mencionado no Guia Téc-
nico de Reabilitação Habitacional.

Neste sentido, e interpretando a reabilitação como a forma de preser-
var a memória e identidade do lugar, torna-se indispensável, antes de qual-
quer formalização projectual, estudar em profundidade todas as questões 
inerentes ao edifício que se pretende intervir. Esta compreensão passa por 
entender a inscrição do edifício num determinado momento passado e a 
sua actual inserção no domínio da ordem contemporânea. Mais especifica-
mente, antes de propor um projecto de reabilitação deve-se estudar todos os 
aspectos relacionados com a aplicação das chamadas “ciências do patrimó-
nio”, da engenharia avançada passando pela arqueologia. Só passando por 
esta etapa, é que se consegue realizar uma obra de reabilitação que respeite 
o lugar e principalmente que nunca o descaracterize.

Para além disso, outro pensamento implícito numa obra de reabilitação é 
a ideia que qualquer intervenção numa construção pré-existente corresponde 
apenas a mais uma camada de história daquele lugar. Como tal e encarando a 
pré-existência como o objecto intemporal, importa perceber que qualquer in-
tervenção tem de se mostrar reservada, pensada e autêntica, sendo elaborada de 
forma a destacar-se da pré-existência através de uma linguagem contemporâ-
nea e aplicada de modo a não trazer perdas irremediáveis no conjunto original.

3 PAIVA, José; AGUIAR, José; PINHO, Ana, Guia Técnico da Reabilitação Habitacional, Lisboa: 

Instituto Nacional de Habitação. Labotatório Nacional de Engenharia Civil, 2006, pag. 20



imagem 4 Mapa do levantamento dos palácios em Lisboa



1.2
os palácios e a cidade de Lisboa

O crescimento dos palácios na cidade de Lisboa fez-se de forma orgânica, 
pelo menos até ao século XVIII, mudando posteriormente de paradigma. 
Na verdade esta relação palácio-cidade parte de um longo e demorado pro-
cesso em que ambas as partes, tanto os palácios como a cidade, se adapta-
ram e se impuseram na vida urbana reciprocamente. 
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1.2.1 SÉCULO XVI - XVII

O século XVI e XVII é marcado pela predominância e exaltação do poder 
real e aristocrata na capital. Contrariamente ao que acontecia nas grandes 
cidades Europeias, como França, Inglaterra e Alemanha, em que a nobreza se 
concentrava nas terras onde tinha mais poder, em Portugal é em Lisboa – ou 
nas capitais comarcãs - que os mais nobres se vieram a instalar e exibir a sua 
enorme fortuna através da construção de grandiosas residências. 

 Esses palácios erguiam-se na cidade sem grande critério de escolha do 
lugar, implantavam-se em terrenos vazios sem promoverem, muitas vezes, 
directivas urbanas conscientes mas que, consequentemente, haveriam tam-
bém de aparecer seguindo uma forma orgânica. Tais edifícios “encaixam-se 
no espaço disponível, distorcem a seu bel-prazer e criam na cidade uma lógica 
nova, arrogante e desconfiada, logo tendencialmente hostil.”4 

No entanto, estes palácios implantados em terrenos despovoados vie-
ram promover o crescimento da cidade em volta dessas mesmas constru-
ções. Apesar desse crescimento se ter relevado favorável para a vida urbana 
de Lisboa, foi-se formando sem mostrar consideração pelos valores urba-
nos da época, implantando-se apenas com preocupações do foro tradicio-
nal como, por exemplo, a relação com o sol e com o vento. O caso do Palácio 
dos Condes do Redondo, instalado na actual colina de Santa Marta, apre-
senta uma mudança na vida urbana da zona e, por isso mesmo, constitui 
uma boa ilustração da situação descrita.
Os palácios eram interpretados como a demonstração mais clara do poder 
e fortuna do seu proprietário, quanto mais imponentes fossem as suas resi-
dências, mais poderoso era o senhor da casa. 

4 MATOS, Sarmento, O palácio e a Cidade in Lisboa Iluminista e o seu Tempo: UAL, 1997, pag. 35

imagem 5 Palácio do Conde Redondo
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De forma geral eram erguidos sobre majestosos muros, onde apenas se des-
tacava na fachada o andar nobre do palácio, representado por grandiosas 
janelas localizadas no último piso e o grandioso portal de entrada, locais 
evidentemente destinados ao respeitoso proprietário. Assim, o palácio não 
estabelecia um relacionamento de proximidade com a cidade.

Estes edifícios erguiam-se autonomamente na cidade, incluindo porém 
um pátio que cercava a área reservada à produção e plantação de produtos 
alimentares que, como tal, visava garantir a auto-suficiência alimentar. Agre-
gados a estes limites exteriores, era comum existir espaços estruturados de 
acolhimento, recolha e armazenamento não só de todos os alimentos que 
eram recebidos das plantações destes palácios urbanos, como também dos 
alimentos trazidos de fora, algumas vezes das provenientes das propriedades 
pertencentes à mesma família, as quintas dos arredores.

Um dos exemplos mais claros deste tipo de edificação é o palácio Corte-
-Real, mandado construir por D.Cristovão de Moura nos finais do século XVI 
onde é hoje o Largo do Corpo Santo e infelizmente desaparecido com o ter-
ramoto de 1755. Este edifício apresentava-se à cidade na forma de uma quase 
fortaleza, mas que no seu interior escondia um grande “cortile”. Este grande 
pátio comunicava com a cidade através de um majestoso portal, simbolizando 
o momento da entrada. Sobre o rio, destacava-se um imponente corpo em 
forma de U que guardava no seu interior o jardim. Em termos da história da 
cidade, se foi verdade a inexistência de áreas planeadas (à excepção do Bairro 
Alto, desde, pelo menos, o tempo de D. Manuel), a implantação dos palá-
cios mais relevantes preferia os lugares altos e abertos, arejados ou de “bons 
ventos”, desimpedidos e com vistas, pelo que não é de estranhar que se tenha 
optado pela sua instalação em zonas como São Francisco, Carmo e Trindade.

imagem 6 Gravura do Palácio do Corte Real
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 1.2.2 FINAIS DO SÉCULO XVII- INICIO DO XVIII

No final do século XVII, e como resultado do golpe de estado de 1677, 
o papel da nobreza na sociedade sofreu uma mudança, tornando-se mais 
abrangente. Assim, como consequência do crescimento dessa classe nobre 
assistiu-se a um aumento do número de palácios urbanos.

No entanto, este período não foi apenas marcado com o crescimento de 
casas nobres em Lisboa. Nasceu também um novo interesse pelas quintas 
de recreio que, apesar de não serem consideradas palácios por não se trata-
rem das residências oficiais mas sim de zonas de lazer, tinham como princi-
pal característica as suas extensas dimensões que permitiu desenvolver uma 
grande relação com a envolvente, maioritariamente ajardinada. O Palácio 
de Fronteira, implantado em São Domingos de Benfica, é um dos grandes 
exemplos deste tipo de edificado.

Apesar do aparecimento deste novo tipo de residências a maior mudan-
ça na relação do palácio com a cidade surgiu com a introdução dos prin-
cípios barrocos, tendo sido muito influenciada por esta arte. Se até então, 
as casas nobres se viravam para si mesmas, escondendo-se da cidade atra-
vés dos seus possantes muros, com a introdução do Barroco esta ideologia 
modificou-se e passou a existir um maior cuidado com a aparência estética 
das fachadas. Segundo Sarmentos Matos, “O palácio insere-se pouco a pouco 
na vida da cidade até pelo facto de a pompa barroca necessitar de espetáculo e 
este, naturalmente de publico. (…) Podemos detectar, assim, subtis novidades 
que marcam uma viragem na atitude da aristocracia. Como se ela, senhora 
do poder urbano, já dispensasse os cuidados distanciadores que evidenciara 
no momento da sua instalação” 5 

Outra das inovações que marcou este período foi a mudança da menta-
lidade na concepção de pátio. Em particular, assiste-se à substituição do pá-
tio por um manto verde localizado atrás do edificado, criando, deste modo, 
uma maior relação deste espaço com a cidade. Esta mudança de mentali-
dade é correctamente ilustrada pelo Palácio Alvor, actual Museu de Arte 
Antiga situado nas Janelas Verdes.

5 MATOS, Sarmento, O palácio e a Cidade in Lisboa Iluminista e o seu Tempo: UAL, 1997, pag. 39

imagem 7 Palácio da Fronteira, Lisboa

imagem 8 Jardim do Palácio Alvor, Lisboa
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1.2.3 SÉCULO XVIII

É no século XVIII, no reinado de D.João V que a ideologia do palácio veio  
mudar circunstancialmente. Passa a existir uma maior consciência da in-
trodução do palácio como uma componente da cidade e, por isso, mais ex-
posta. Com o surgimento deste novo enquadramento político introduziu-se 
igualmente novos parâmetros de estética chegados de Itália. A construção 
que marcou esta viragem de pensamento foi o palácio-convento de Mafra. 
Porém, isolado como ficou, veio apenas a fornecer um modelo de prestígio, 
por vezes imitado e recriado a escalas muito mais modestas no que respeita 
aos edifícios nobres de implantação urbana.

Caracterizado por ser um edifício de imagem grandiosa que se oferece à 
cidade, esta nova concepção de palácio distingue-se por ter um grande nú-
mero de vãos virados para a rua, assim como, pela monumental escadaria 
que une o exterior directamente às instalações do edificado, simbolicamen-
te representando uma porta aberta para o espaço público. Uma vez que na 
sua concretização prévia a exposição quase total do palácio ao contexto ur-
bano, a ideologia de pátio, como elemento fechado em si mesmo, deixou de 
fazer sentido, caindo em desuso na arquitectura palaciana. Outro elemento 
marcante desta época é a grande exuberância decorativa nas cantarias, tal 
como se pode constatar no palácio Lavradio no Campo de Santa Clara, este 
edifício apresenta todos os princípios inumerados anteriormente.  

É de realçar também nesta época, o aparecimento de um dos eixos mais 
nobres de Lisboa de oitocentos que se foi estabelecendo de forma inicial-
mente orgânica, antes do terramoto, e posteriormente acentuado como um 
dos eixos mais importantes de ligação à cidade, após a corte se instalar na 
chamada Real Barraca, no Alto da Ajuda. Esta via tomava essencialmente 
funções de implantação das residenciais dos mais nobres. Desenhada pa-
ralelamente ao rio, tinha como principal objectivo ligar o centro da cidade 
aos redores de Belém tendo o seu início na antiga praia da Junqueira. Um 
dos exemplos dos palácios que se instalaram neste eixo é o palácio Burnay, 
considerado uma das maiores e monumentais casas da Junqueira.   

imagem 9 Gravura do palácio de Mafra

imagem 10 Palácio Lavradio, Lisboa

imagem 11 Gravura da Rua da Junqueira, 1843

imagem 12 Palácio Burnay, Lisboa



imagem 13 Mapa da evolução dos palácios na 

cidade de Lisboa
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1.2.4 SÉCULO XIX - ACTUALIDADE

Após o terramoto de 1755, que desmoronou Lisboa levando consigo exem-
plares únicos da arquitectura, a reedificação dos palácios não foi uma prio-
ridade imediata na reconstrução da cidade. No entanto, com o redesenho da 
cidade nova, nasce também um novo conceito à volta da ideologia de palácio: 
segundo este novo princípio, o palácio deveria aproximar-se da aparência de 
um prédio, elemento que definiu a essência da cidade no pós-terramoto. Já 
antes do desastre que vitimou Lisboa, o palácio mandado construir por João 
Fredrico Ludovice, precisamente o autor da traça do Real Edifício de Mafra, 
enunciava de forma clara -e até certo ponto, de moda romana/ italiana- este 
princípio, erguendo-se no extremo do Bairro Alto.

Apesar dos palácios se encontrassem cada vez mais próximos e fundidos 
com a aparência geral da restante cidade, ainda eram desenhados alguns 
elementos que os identificavam como um edifício de diferente estatuto, tal 
desenho recaia sobretudo no eixo central do portal de entrada e nas dimen-
sões da janelas que olhavam para a rua. “O palácio deixa de ser um objecto 
isolado que, melhor ou pior, se encaixa na malha urbana, para passar a ser o 
detonador a partir do qual essa mesma malha se organiza (…) é o palácio que 
se impões como referente central de um conjunto urbanístico harmonioso” 6.

Com a igualdade de direitos e a extinção de títulos de nobreza na so-
ciedade, a construção de novos palácios foi descontinuada, sendo o último 
registo deste tipo de edificação datado no inicio do século XX. No entanto, 
muitos são os palácios herdados pelas gerações passadas que, embora não 
apresentando um uso de residência de um grande senhor, visam ser reabi-
litados a novos usos de apoio à sociedade actual e preferencialmente muito 
ligados à vida na cidade.

6 MATOS, Sarmento, O palácio e a Cidade in Lisboa Iluminista e o seu Tempo: UAL, 1997, pag. 47

imagem 14 Palácio Ludovice, Lisboa
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Não sei, ama, onde era,  
Nunca o saberei...
Sei que era Primavera
E o jardim do rei...
(Filha, quem o soubera!...).

Que azul tão azul tinha
Ali o azul do céu!
Se eu não era a rainha,
Porque era tudo meu?
(Filha, quem o adivinha?).

E o jardim tinha flores
De que não me sei lembrar...
Flores de tantas cores...
Penso e fico a chorar...
(Filha, os sonhos são dores...).

Qualquer dia viria
Qualquer coisa a fazer
Toda aquela alegria
Mais alegria nascer
(Filha, o resto é morrer...).

Conta-me contos, ama...
Todos os contos são
Esse dia, e jardim e a dama
Que eu fui nessa solidão...

fernando pessoa, 1916
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imagem 16 Quinta do Palácio do Marquês da Fronteira, Lisboa, séc. xvii
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O jardim sempre foi um elemento bastante presente na arquitectura nobre. 
Muito ligado à produção e ao lazer, representa, juntamente com o edificado, 
a formalização do poder associado ao seu proprietário. Mais especificamen-
te é o conjunto de palácio e jardim, enquanto todo, que exalta e eleva a im-
portância que o senhor da casa tinha na sociedade. Apesar de normalmente 
este tipo de espaço ser um tema mais ligado às quintas de recreio, também 
nas residências urbanas, embora em menor escala, continham um lugar 
destinado a este espaço verde. 

Como se pode observar na imagem à esquerda, estes jardins eram sub-
divididos em três categorias: o horto de recreio; o pomar/ horta e a mata. 
Apesar de os três tipos de subespaço apresentarem características distin-
tas deveriam trabalhar também em conjunto, para assim, formar um todo 
harmonioso, sentimental e belo, sendo que em simultâneo se enquadravam 
igualmente numa realidade económica e ecológica ainda hoje presente. Au-
rora Carapinha define os jardins como “palco onde ocorre a teatralização do 
mundo dos sentidos das sensações, é o espaço concreto e sensual (…) O que mais 
interessa são as qualidades intrínsecas e as benesses dos elementos construtivos; 
é o verde, a sombra, os aromas intensos e os doces frutos que se desprendem da 
vegetação, é a frescura, o murmúrio, a plasticidade e a reverberação natural da 
água corrente e queda, é a cor, a frescura dos azulejos, é a nobreza e a sobrie-
dade da pedra que, em conjunto, estimulam agradavelmente e deslumbram o 
nossos sistema sensitivo”7.

6 CARAPINHA, Aurora, Da Essência do Jardim Português – Volume 1, Évora: Universidade de 

Évora, 1995 pag. 318

1.3
os jardins e os palácios
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Horto de Recreio 
O horto de recreio era considerado o lugar mais formal do jardim, exibindo 
um uso essencialmente de lazer. Era o espaço mais próximo da casa nobre, 
frequentemente localizado de forma a permitir ser vislumbrado das janelas 
ou varandas do palácio. Um bom exemplo da utilização dada a esta parte do 
jardim é o caso da Quinta de Ribafria onde o horto se situa junto à fachada 
norte. A localização costumava ser determinada pela qualidade da arte visual 
que o jardim produzia, não só pelo valor do desenho do conjunto, como tam-
bém, pela diversidade, aroma e cor das plantas que ali se reproduziam. 

Normalmente desenhado de acordo com formas geométricas e simétricas 
entre todas as partes, esta zona do jardim, caracterizava-se por ser um espaço 
individual e fechado por muros ou por cercas verdes. Em especial, recorria-se 
a linhas ortogonais para definir os caminhos, o lugar das plantação e o espaço 
da água presente em forma de tanques e/ou cascatas. Deste modo jogava-se 
com a concordância das sensações visuais e aromáticas sentidas de forma a 
conseguir atribui um maior formalismo e requinte ao horto.

 
Horta / Pomar
Como referido no texto apresentado anteriormente, (Os palácios e a cida-
de de Lisboa), os palácios enquanto residência nobre e feudal sempre es-
tiveram muito ligadas à produção de alimentos e bens essenciais. Assim, 
e embora geralmente mais presente nas quintas de recreio, os jardins dos 
palácios urbanos podiam também, mediante a área disponível, incluir uma 
área específica associada à subsistência, às hortas e pomares.

Como tal, este espaço do jardim tinha maioritariamente funções de ca-
rácter funcional. Assim, o ritmo sucessivo das árvores e hortas que se dis-
punham no terreno de forma ordenada e estática, contribuíam para atribuir 
ao espaço algum dinamismo que era acentuado pela versatilidade presente 
ao longo das estações do ano. Deste modo, apesar de com menos intensida-
de, o espaço tornava-se também associado ao deslumbramento e ao lazer.

Derivado à sua função, a horta e o pomar tinham a obrigação de se 
dispor no terreno de forma funcional, de modo a facilitar as colheitas dos 
produtos produzidos. Como tal, estes espaços apresentam-se organizados 
em formas regulares, quadradas ou rectangulares, e os elementos arbóreos 
e hortícolas assentam sobre uma métrica de fácil engenho. 

Mata
A mata apresentava-se nas casas nobres com o valor simbólico de aproxi-
mação do Homem com a Natureza. Implantada sobre um terreno virgem 
ou apenas com pequenas intervenções que permitiam a deambulação no 
espaço, caracterizava-se por um denso maciço arbóreo, disposto de forma 
desorganizada para fazer uma alusão à natureza.

imagem 17 Quinta da Ribafria, horto de recreio 

imagem 18 Quinta da Bacalhoa, pomar

imagem 19 Quinta da Bacalhoa, mata
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O espaço da mata também continha características funcionais, indispensá-
veis tanto ao lazer como para à produção. Por exemplo, tinha como função 
proteger o conjunto dos ventos frios, criando um espaço uma maior suavi-
dade climática, essenciais em ambas as actividades. 

1.3.1 ELEMENTOS CONSTITUINTES DO JARDIM

A realidade vivida nos jardins da época das casas nobres era caracterizada 
por um conjunto de elementos que permitiam uma melhor preservação e 
organização do espaço. Em simultâneo estes elementos ofereciam ao lugar 
uma nova realidade e riqueza com detalhes decorativos únicos que equipa-
ravam os jardins a verdadeiras obras de arte.   

Água
A água é, sem dúvida, um dos elementos mais marcantes nos jardins dos 
palácios. Para além de oferecer um enorme contributo decorativo e dinâ-
mico ao espaço é também a fonte da vivacidade de toda a vegetação que o 
jardim acolhe. Associado à presença deste elemento crescem nos jardins 
variadas estruturas, desenhadas com preocupações estéticas e funcionais, 
de armazenamento e distribuição da água, tais como: poço, noras, aque-
dutos, levadas, tanques e caleiras que serviram para usufruto da vegetação 
envolvente. Para além disso, e de uma forma mais lúdica este valioso líquido 
pode igualmente materializar-se em cascatas, fontes, chafarizes e espelhos 
de água.

Muro
A existência do muro por si só revela o desejo de isolar e automizar o espaço 
delimitado da restante envolvente. No entanto, nos jardins, a presença deste 
elemento ganha uma outra dimensão. Apesar de continuar a ter a cargo a 
missão de marcar e diferenciar os espaços, oferece igualmente uma nova 
forma de ocupar e vivenciar o lugar. O muro apresenta uma grande flexibi-
lidade da sua forma, uma vez que as suas dimensões, tanto na altura como 
na espessura, podem variar de forma radical. Por esse mesmo motivo, o 
muro no jardim ganha diferentes funcionalidades: bancos, canteiros, pare-
des vegetais, são alguns exemplos que podem oferecer ao espaço um novo 
significado e sentido. 

Azulejo
A ideologia de jardim transporta-se para a reflexão de paisagem intemporal 
de primavera eterna. É neste contexto que os painéis de azulejo surgem como 
forma de representação desta natureza. Normalmente presentes na maioria 
dos elementos do jardim, os azulejos aparecem no espaço como parte de um 

imagem 20 Palácio da Fronteira, tanque

imagem 21 Palácio da Fronteira

imagem 22 Palácio da Fronteira, casa de frescos
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apontamento de cor azul, escondido entre a vegetação, nos revestimentos de 
tanques, muros, muretes, alegretes, bancos, escadas, fontes e chafarizes. O 
maior painel de azulejo encontra-se na maioria das vezes a revestir os muros 
delimitadores do horto de recreio, com o intuito de ampliar o espaço e suavi-
zar os seus limites, realçando o requinte inerente ao horto.

Vegetação 
A vegetação é, por definição, o elemento de excelência de todos os jardins. 
Este mundo vegetal nos palácios, contamina tanto, o horto de recreio, como 
os pomares/ hortas e , também, a mata. Deste modo, pode ser sistemati-
zada de acordo com três tipologias diferentes: as árvores de grande porte 
mais associadas à mata; as árvores frutíferas naturalmente presentes nos 
pomares; e por último as ervas simples e as flores que ofereciam um grande 
requinte e delicadeza ao horto de recreio.

1.3.2 AMBIÊNCIAS E SENSAÇÕES

O jardim é o lugar do sonho é um recanto do mundo ingénuo e perfeito, 
cheio de sensações e ambientes que nos transportam para outra realidade. 
O que torna este espaço tão único e especial são elementos que ultrapassam 
o poder do Homem: é a luz, o aroma e o som que nos conduzem para o 
mundo da perfeição. 

Luz
A luz, juntamente com a água e o solo, é a fonte de vida de qualquer jardim. 
Quando projectada nas densas folhagens das árvores, ou mesmo em objec-
tos opacos e duros como os muros e paredes, cria um dinâmico desenho de 
sombras no pavimento que dá vida a todo o espaço. Também é a luz, apesar 
de não ser um elemento físico, que contribui para marcar e diferenciar o es-
paço. Mais especificamente, através de jogos de sombra, faz uma separação 
imediata da finalidade presente em cada sítio, como lugar de estadia, quan-
do o espaço se encontra em sombra e, contrariamente, zona de passagem.  
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Aroma
O aroma proveniente das árvores, das flores, da terra molhada ou mesmo 
da erva acabada de cortar, oferece ao jardim uma mistura de fragrâncias 
em constante mudança semelhantes a um agradável e doce perfume. Cada 
elemento vegetal oferece uma essência diferente, sendo possível catalogá-
-los em três qualidades:

Os aromas provenientes das flores e frutos das árvores frutíferas e por 
algumas plantas como a alfazema, o funcho e os coentros. Este tipo de 
flora, devido a sua rápida vaporização, apresenta a sua existência quase 
antes de serem vistos.
O coração da agradável fragrância dos jardins está nas plantas condi-
mentares como por exemplo as rosas, o rosmaninho e erva-doce. Ape-
sar de só serem sentidas na proximidade do seu leito misturam-se com 
as restantes deixando um essência doce e delicada no ar.
A fragrância mais dinâmica de qualquer jardim é libertada pelo jasmim, 
pinheiro e algumas flores. Estes aromas invadem o espaço e permanên-
cem mesmo quando os restantes aromas se desvanecem. Anunciam 
frescura e estão em constante mudança conforme o instante do dia ou 
a estação do ano.

Aurora Carapinha define o perfume dos jardins como o elemento que dá 
“vida suplementar a estes espaços. São o luxo, a loucura, a paixão, das hortas e 
dos pomares. Definem-lhes zonas alegras, cantos de sonho e de mistério, lugares 
de voluptuosidade, pela acção que exercem no mais íntimo do ser humano.”8

Som
O som nos jardins mostra-se calmo, leve e natural. O aglomerado verde 
esconde os ruídos exteriores de tal maneira que nos transporta para uma 
atmosfera à parte da cidade, recheada de cantos naturais emanados pelo 
vento a bater nas árvores, pelo sussurro dos pássaros ou pelo som da água 
em movimento. Também o som se mostra dinâmico e contrastante ao longo 
do ano e do momento do dia. Assim, no Inverno e Outono sente-se mais 
denso e agitado, enquanto, pelo contrário, no Verão e Primavera predomina 
a melodia dos animais. Da noite revela-se mais sombrio e intenso, contra-

6 CARAPINHA, Aurora, Da Essência do Jardim Português – Volume 1 – 2, Évora: Universidade 

de Évora, 1995, pag. 69
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PALÁCIO ALMADA CARVALHAIS

•





Sou feito das ruínas do inacabado  e é uma paisagem 
de desistências que definiria meu ser.

fernando pessoa
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riando a clama e delicadeza das horas de sol. 
Mandado construir em 1545 por Rui Fernandes de Almada, o palácio Almada 
Carvalhais não pode ser encarado como um mero edifício residencial de uma 
figura ilustre da época. Por detrás da sua construção existe um conjunto de pre-
missas e intenções que vieram influenciar e a ser primordiais não só na sua loca-
lização – a praia da Boavista - como também no seu desenho de características 
únicas e inovadoras para a época. Assim, para a sua compreensão interessa, antes 
de mais, perceber quem foi Rui Fernandes de Almada e a forma como a sua per-
sonalidade e o seu percurso de vida influenciaram o desenho do palácio.

o palácio Almada Carvalhais

2.1 RUI FERNANDES DE ALMADA 
Foi uma das figuras mais influentes do seu tempo. Descendente de famílias 
com forte ligação às actividades marítimas e comerciais, desde cedo bene-
ficiou do ambiente cosmopolita da corte portuguesa dos inícios do século 
XVI, onde partilhava os deveres administrativos com o estudo das ciências 
e da literatura. Como consequência do ambiente onde cresceu, Rui Fernan-
des optou por uma formação na Casa da Índia, uma companhia fortemente 

imagem 23 Rui Fernandes de Almada

imagem 24 Brasão dos Almada
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ligada às actividades marítimas e comerciais, onde adquiriu um conjunto 
de importantes valores e uma experiência fulcral, para vir a ser conside-
rado uma das personagens mais prestigiosas de Portugal no ramo da ad-
ministração e comércio. Após cumprir vários deveres reais na Antuérpia 
e Alemanha, em 1534 o rei D.João III atribuiu a Rui Fernandes de Almada 
o cargo de embaixador português na Flandes. Este ofício veio a revelar-se 
uma das missões mais relevantes da sua vida, uma vez que foi responsável 
por assegurar a defesa da exclusividade da navegação e comércio portu-
guês no atlântico. Foi durante este período, que se prolongou até 1540, e 
em que esteve em serviço ao reino pela Europa, que Rui Fernandes de Al-
mada teve a possibilidade não só de viajar por vários países do continente 
europeu, como também, de privar com algumas personagens influentes do 
mundo das artes. Desenvolveu uma grande proximidade com Albrecht Du-
rer, um dos maiores pintores do Renascimento, a quem, por fim, adquire 
quatro quadros, um deles o seu próprio retrato. Descrito por Hélder Carita 
como tratar-se de uma obra que retrata uma pessoa com “uma pose altiva 
de grande senhor, nariz fino e comprido assente numa boca bem desenhada, 
um olhar inteligente e vagamente sonhador, traduzindo a admiração que terá 
provocado no genial artista”9. Uma vez terminada a sua missão como diplo-
mata em França, Rui Fernandes de Almada regressa a Lisboa onde vê os 
seus serviços pela Europa reconhecido pelo rei D.João III, que o torna seu 
conselheiro e, em 1553 concede-lhe o brasão dos Almada ainda hoje pre-
sente na fachada principal do palácio.

Em 1545, e já com morada fixa em Lisboa, Rui Fernandes decide er-
guer a sua nova residência na praia da Boavista, indo de encontro com as 
intenções da corte de expandir Lisboa para ocidente, como a nova cidade 
dos descobrimentos onde se processavam as actividades marítimas e co-
merciais. Como esperado, o mais recente palácio da Boavista teve um papel 
completamente inovador em Portugal, espelhando toda a cultura delicada e 
cosmopolita do seu proprietário. 

8 CARITA, Helder, O Palácio Almada Carvalhais, Lisboa: trabalho não publicado, 2007 pág. 11



uma viagem pela memória do lugar 33

2.2 A BOAVISTA

A estratégia urbana de expansão de Lisboa para ocidente do Terreiro do 
Paço, foi iniciada no período Manuelino e visou a criação de uma nova zona 
dotada de infra estruturas portuárias para usufruto não só da Casa da Índia 
como também para mercadores particulares (cais, aguadas, tercenas, arse-
nais). Procurou-se, desta forma, erguer uma nova Lisboa, mais adequada ao 
esforço da expansão marítima de Portugal pelo mundo, sobretudo a partir 
de 1500. Tal como refere Helder Carita, o palácio veio a revelar-se uma ân-
cora para a criação desta nova cidade dos descobrimentos: “Se no desenho e 
imponentes proporções o seu palácio estabelecia como que um remate urbano 
à frente da Boavista, a sua localização na área vai estabelecer à sua volta uma 
dinâmica que é ponto de partida para um processo urbanístico racionalizado, 
com uma sequência de ruas paralelas que, em sintonia com Vila Nova de 
Andrade (futuro Bairro Alto), se integram num esforço de modernização da 
Lisboa dos Descobrimentos”9.

Apesar do lugar da Boavista no período quinhentista já ser dotado de 
alguns edifícios emblemáticos, como é o caso do Convento da Esperança, 
do Palácio dos Condes de Aveiro e da urbanização do Mocambo (actual 
Madragoa), a praia era ainda um lugar esquecido. Tratava-se de uma zona 
ocupada por ocasionais actividades marítimas e piscatórias, fruto de suces-
sivos e acidentais assentamentos de terra junto às suas margens. Um tes-
temunho anónimo da cidade de Lisboa, datado de 1625 e com referência 
particular à praia da Boavista, relata o ambiente de actividade marítima da 
época: “…uma larga praya fermosa por excelência parecem muitos navios 
que vem de partes diversas. São varias embarcações de alto bordo das rastei-
ras urcas, naos, galés, pataxos, setias e caravelas”10.

É perante este cenário que Rui Fernandes decidiu implantar, sobre a 
praia da Boavista, o Palácio Almada Carvalhais.

9 CARITA, Helder, O Palácio Almada Carvalhais, Lisboa: trabalho não publicado, 2007 pág. 32

10 breve descrição dos arredores à cidade de lisboa… ed. Fac-similada com notas de A.Vieira da 

silva, CML, Lisboa, 1970 A3v

imagem 25 Panorâmica de Lisboa, 1730

imagem 26 Mapa de Lisboa, 1650

imagem 27 Mapa da Freguesia S.Paulo, 1770



imagem 28 Reconstrução do Palácio Almada 

Carvalhais no séc. xvi
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2.3 O PALÁCIO NO SÉCULO XVI

A panorâmica de Lisboa de 1730 em azulejo, constitui uma das represen-
tações mais antigas da frente de rio da cidade de Lisboa. Nela, é possível 
encontrar um vislumbre daquilo que deveria ser a imagem original do pa-
lácio Almada Carvalhais, apesar de se apresentar de forma sucinta e siste-
mática, esta panorâmica é a imagem mais próxima da fisionomia original 
do palácio e da sua envolvente, embora tenha sido desenhada dois séculos 
após a construção do edifício, este apresenta-se ainda com uma aparência 
claramente quinhentista ou seja, sujeito a poucas alterações relativamente 
à traça original.
No que diz respeito à sua configuração, o palácio mostra-se ao rio na forma 

de um robusto muro sobre o areal, quase cego, que suporta os dois restantes 
pisos do palácio. Do lado poente eleva-se um corpo torreado, mais alto que 
a restante construção que na época era encarado como o elemento sim-
bólico do estatuto do seu proprietário. É nesta mesma torre que o palácio 
se abre ao Tejo na forma de um enorme portal de entrada onde espreita o 
detalhe da intersecção das ogivas presentes no interior do espaço. 

Nesta representação destaca-se ainda o coroamento em ameias pirami-
dais que recorta o palácio no céu, tal solução reflecte a tradição medie-
val, na qual a casa senhorial adquire um símbolo de protecção sendo a par 
com a torre, estas ameias ornamentais também representantes do estatuto 
nobre do seu ocupante e proprietário. Também na panorâmica de Lisboa, 
não passa despercebida a sequência dos enormes vãos intercalada com um 
ritmo de pilastras. 
Tal como refere Helder Carita, “a proporção e remate sinuoso destas jane-

imagem 29 Pormenor do Palácio Almada 

Carvalhais na panorâmica de Lisboa, 1730
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las leva-nos a pensar que seguiram uma estética em sintonia com a arcaria 
do claustro, mas como uma tipologia de janela geminada de coluna central, 
talvez inspirada nas janelas geminadas do convento de Cristo em Tomar, que 
se abrem para o claustro principal e que pertencem à empreitada joanina do 
João de Castilho (1545)”11.

No que diz respeito à organização interior do palácio, apesar de não 
existir nenhum elemento desenhado que o demonstre, é possível inferir al-
gumas características da sua estrutura original através da interpretação de 
alguns elementos arquitetónicos quinhentistas ainda existentes, bem como 
em documentos escritos que relatam o edifício na época ou, também, atra-
vés de comparações com outras construções do mesmo período e estilo. 
Foi, assim, possível realizar um desenho reconstitutivo conjectural de como 
seria o palácio na sua traça original.

Após o portal de entrada seguia-se um extenso corredor que se desen-
volvia ao longo de todo o comprimento do palácio. Composto por uma 
estrutura abobadada com ogivas nervuradas e de tramos divididos por es-
pessas e largas pilastras; estima-se que esta rampa teria início no rio – ou no 
cais fronteiro – e teria como principal função, servir o acesso directo ao cais 
privado dos Almada com o intuito de receber os mais ilustres convidados 
ou as mercadorias mais pesadas.

Sensivelmente a meio do corredor, um arco abatido fazia a transição 
do túnel para um novo espaço do palácio; tratava-se de um pequeno pátio 
de desenho Renascentista e de proporções regulares que, através de uma 
galeria desenhada por arcarias de arcos abatidos (arcos sarapanel), de di-
ferentes dimensões nas quatro faces, fazia a distribuição para os espaços 
interiores do palácio. Assim, a estrutura exaltava uma clara organização de 
casa-pátio que, apesar de já se encontrar em casos esparsos da arquitectura 
doméstica, reflete uma nova sofisticação residencial. Também neste pátio 
não passava despercebido o desenho das elegantes e delicadas colunas e 
capiteis que, quando comparadas com os elementos idênticos do palácio 
de Ribafria (Sintra), com a traça de Pêro Peixão, tornam possível inferir ou 
concluir que foram desenhadas pelo mesmo autor. 
Segundo Rafael Moreira, as colunas e capitéis do palácio reflectiam o gosto 

11 CARITA, Helder, O palácio Almada Carvalhais, Lisboa: Trabalho não publicado, 2007. pag.27
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12 MOREIRA, Rafael, Requiem por um monimento, pag. 101, revista oceanos

de Rui Fernandes de Almada, não só pela obra do seu amigo e pintor Al-
brecht Durer, como também, pelos temas abordados no Renascimento do 
norte: “A atracção de Rui Fernandes pela espiritualidade nórdica patenteia-
-se, aliás, nos delicados capitéis do claustro, com as visões algo inesperadas 
dos simbolos da Morte e de aparições demoníacas: caveiras, bodes, cabeças de 
cão e de leão, bocas escancaradas, anjos de asas deformadas ou com orelhas 
de sátiros como monstros medievais… Nessa iconografia apocalíptica, tratada 
tão miudamente como num painel flamengo, perpassa o sopro das gravuras 
de Durer e do ideal erasmista de Eques Christianus em sua luta contra o mal, 
meditando como S.Jerónimo sobre a fugacidade da vida.”12.

É importante salientar ainda que alguns elementos, sobretudo nos es-
quemas ornamentais utilizados nas colunas (bases, fustes e capitéis, mas 
sobretudo nestes), parecem decorrer da adpatação de esquemas que se en-
contram, com a mesma tradução formal, em parcelas edificadas do Con-
vento de Cristo em Tomar cuja nova parte conventual se encontrava, por 
essa altura, em construção. Estes elementos comuns aproximam a imagem 
do claustrim do desenho adoptado por João de Castilho em trechos como, 
por exemplo, o Claustro de Santa Bárbara em Tomar ou a Quinta da Car-
diga, da sua provável autoria, nas imediações da Golegã. Assim, e apesar de 
ser difícil afirmar o envolvimento do mestre arquitecto João de Castilho na 
obra do palácio Almada Carvalhais a existência destes elementos apontam 
neste sentido, mesmo que tenha sido uma empreitada conduzida por outro 
oficial como Pêro Peixão.

No desenho original o palácio era composto por mais um piso, para 
além do nível do pátio, também este desenvolvido em torno de uma galeria 
aberta. Este piso seria considerado o andar nobre que, de acordo com os 
hábitos da época, se desenvolvia tendo como coberturas internas tectos em 
caixotões, devido à interdependência que estes teriam com o telhamento do 
edifício. De acordo com o desenho ainda visível no edifício, os salões esta-
vam dispostos a sul e os quartos de aparato, de menor dimensão, a norte, 
mantendo uma relação mais próxima com o jardim. 
Voltando novamente ao nível do pátio do palácio, e considerando o espaço 
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já fora dos limites da organização da casa-pátio, crê-se possível a existência 
de dependências de serviço no limite poente do jardim e com ligação direc-
ta à rua das Gaivotas. Tratar-se-ia de uma longa cave compartimentada em 
salas abobadadas que teria como intuito o armazenamento de alimentos e 
utensílios. Suportando esta interpretação, uma descrição da época remete 
estes armazéns ao domínios dos Almada, descrevendo a actual Rua Fernan-
des Tomás como “rua que vay da porta da igreja de Santa Catarina direita 
as casas de Fernão Ruiz de Alamda”13. Também a leitura do painel de azulejo 
analisado anteriormente, parece levar à conclusão que as dependências de 
menor escala agregadas à fachada poente do palácio correspondem à zona 
de serviço em questão. 

Por tudo isto, pode-se concluir que o palácio Almada Carvalhais se 
apresentava com traços claramente Renascentistas e, representava uma 
inovação para Lisboa. Espelhando amplamente esta nova vertente artística 
inspirada na arte clássica e na nova concepção do homem e do universo. O 
palácio demonstra as preocupações do estilo, não só ao nível das propor-
ções do espaço que pretendia ser de escala mais humana e acolhedora como 
também na simetria da planta e ao nível dos ornamentos decorativos, com 
a introdução de elementos clássicos como as colunas, capitéis de arcos de 
volta perfeita. Todavia, apesar do edifício exibir uma plena consciência dos 
valores do Renascimento, apresentava ainda elementos de transição tardo-
-gótico sobretudo nas modenaturas, na estrutura abobadada do corredor de 
entrada e nos métodos construtivos. 

13 Livro de lançamento e serviço que a cidade de Lisboa fel a el-Rey nosso senhor no ano de 1565. 

Cit. Supra, vol III. Pag39
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imagem 30 Elementos originais ainda 

presentes no palácio Almada Carvalhais



imagem 31 Reconstrução no palácio Alma-

da Carvalhais no séc. xvii
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2.4 SÉCULO XVII

No século XVII, e como consequência da mudança do papel da casa nobre 
na sociedade, que passou a ter um função de maior importância, Cristovão 
de Almada, actual proprietário do palácio, viu-se na obrigação de realizar 
algumas obras de ampliação do espaço. Uma vez que, na qualidade de chefe 
de família, era seu dever moral criar condições na sua casa para receber 
grande parte dos seus membros familiares, bem como um vasto conjunto  
de criados. Deste modo, e segundo o requerimento feito por Cristovão de 
Almada em 1674 alegando que por os “alicerces não terem firmeza e largura 
conveniente”14 o palácio sofreu obras de ampliação com o objectivo de in-
troduzir novos espaços com funções diversificadas, tais como camaretas, 
saletas, antecâmaras, salas de estrado e salões. 

Calcula-se que estas obras se tenham concentrado maioritariamente 
na ala norte do palácio, com o desenho de um novo espaço virado para o 
jardim e destinado a receber a sala de jantar do edifício. Tal conclusão é su-
gerida pelo desenho de portal que faz a transição entre o palácio e o antigo 
jardim. De traços eruditos e de linhas clássicas, esta passagem remete-nos 
para a segunda metade do século XVII. De feição idêntica é o outro portal 
localizado no muro que delimita o corpo de serviço do antigo jardim, o que 
nos leva a supor que também este espaço terá sofrido alterações.

14 Carta dirigida por Cristovão de Almada em 1674 à câmara de Lisboa para realizar obras 

no palácio

(em cima)

imagem 32 Gravura da Boavista no séc. xvii
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Também no século XVII, no terreno adjacente ao Palácio Almada-Carva-
lhais foi construída a residência dos Barões do Alvito que até então habi-
tavam o Bairro Alto. Este palácio trata-se de um edifício de Arquitectura 
Chá, que em muito influenciou a história do palácio de Rui Fernandes, pois, 
devido ao casamento da filha de Cristóvão de Almada com o 9º Conde Ba-
rão do Alvito os dois palácios foram unidos. Mais precisamente, em 1699, 
foi acrescentado um corpo de ligação/ conexão que se mostrava ao jardim 
na forma de um terraço superior a que estaria associado um tanque de ar-
mazenamento de águas para a rega das plantações. Assim, este novo edifício 
seria destinado aos aposentos de ambas as famílias (agora unidas), e a cava-
larias e cocheiras no nível térreo. 

Ao nível urbano, este século foi também marcado por uma drástica mu-
dança, uma vez que, até então, a praia da Boavista dera lugar ao mais recen-
te acesso principal da cidade, a actual Rua da Boavista. Esta mudança veio  
trazer transformações no interior do palácio. O cais privado dos Almada 
tornou-se obsoleto e desapareceu, o que provocou um rebaixamento de cer-
ca de um metro na rampa de acesso ao palácio. Essa alteração veio também 
condicionar o acesso directo ao pátio, provocando a necessidade de criar 
escadas para unir as duas cotas. 

imagem 33 Conde Barão, início do séc. xx
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imagem 34 Praia da Boavista nos ínicios do séc. xviii



imagem 35 Reconstrução do palácio Almada 

Carvalhais no séc. xviii
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2.5 SÉCULO XVIII

Como se sabe, o século XVIII foi marcado pelo terramoto de 1755 que de-
vastou a cidade de Lisboa. O palácio Almada Carvalhais não foi excepção, 
e apesar da sua estrutura acastelada ter impedido o seu desmoronamento 
total, o edifício sofreu profundos danos, o que motivou um intenso e de-
morado processo de obras de reconstrução. No entanto, estas não foram as 
únicas obras realizadas no edifício durante o século XVIII. Décadas antes 
do terrível terramoto, e a propósito do casamento de membros da família, 
(D. Maria Antónia e mais tarde de D. Francisco de Almada) o palácio veio 
a sofrer alterações não só ao nível da decoração das salas de aparato como 
também nos seus jardins.

 Em relação à decoração das salas de aparato, esta intervenção resultou 
numa nova aparência de tectos e decorações parietais, revelando uma esté-
tica Joanina dos anos trinta. No que diz respeito aos jardins do palácio, estes 
foram fortemente reformulados de acordo com o estilo Barroco, dividido em 
dois tabuleiros decorativos. Este novo espaço exterior foi também adornado 
de estátuas, vasos, muretes de azulejo, lagos, cascatas e embrechados. Como 
ilustra o testemunho dado por Fialho de Almeida na sua auto-bibliografia:

“O quinteiro-jardim era um muito vasto quadrilongo, dividido em dois 
pisos: o superior fazendo esplanada à fachada traseira, regular, do casarão: o 
inferior, mais vasto, separado do primeiro por uma grade que passava em pi-
lastrinas de pedra, adornadas de estátuas e jarrões, tendo nos extremos quios-
ques ou belvederes de cantaria e azulejo, cobertos de uma armação metálica 
para trepadeiras. Bancos de pedra muito largos, de época joanina ou pombali-
na, derrodeavam profusamente o terreiro de cima, coberto de árvores, e onde 
podia manobrar um batalhão, e havia ao fundo um jogo de bola, imenso, com 
rodapé de azulejo e balizas de pedra, que parecia do tempo (…) Na quadra 
de baixo continuavam vestígios do velho jardim senhorialmente esplêndido 
dos Almadas ou dos Lobos: uma cascata ao fundo, num arco enxadrezado de 
pedras de cores, conchas, faianças, com sua bacia de golfinhos, seu hemiciclo 
de bancos tendo nas costas canteiros de azulejo, intervalados de estatuetas e 
jarrões. A meio da quadra, um lago, com seu alto repuxo, numa clareira de 
bancos iguais aos da cascata, estátuas iguais: e pelos meandros da horta, em 
ruas sinuosas, que uma velha nora regava, restos de charcas, quiosques azu-
lejados, devastados, cobertos pelas frondes de uma ou outra árvore que pela 
corpulência parecia recordar as grandezas da casa e fazer figas às vicissitudes 
dos homens e das coisas.”15

15 FIALHO DE ALMEIDA, Estância de Arte e de Saudade, Lisboa, Livraria Clássica editora, 1921
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Após o terramoto de 1755 o palácio ficou em estado devoluto até 1777, ano 
que marca o início das obras de reconstrução. As alterações introduzidas, 
vieram trazer profundas mudanças não só no desenho da fachada, que pas-
sou agora a apresentar um aspecto tipicamente pombalino, como também 
na organização dos espaços interiores do palácio.

Apesar das fachadas terem sido maioritariamente refeitas, a torre que 
simboliza o poder de Rui Fernandes de Almada, por se apresentar em bom 
estado de conservação foi integrada nesta nova fachada pombalina, não so-
frendo nenhum tipo de alteração. Em relação às fachadas do restante corpo 
do palácio, seguiram os princípios do pós-terramoto, caracterizados por 
uma progressão de escala decrescente a partir do primeiro piso. Contudo, 
por motivos de adaptação à estrutura base do edifício, os ritmos pombali-
nos foram obrigados a inverterem-se, uma vez que o andar nobre se locali-
zava no último nível do palácio.

Já no interior do edificado, muitas foram as transformações que afecta-
ram o seu desenho original, em todas elas transparecendo preocupações da 
estética barroca. O pátio, o lugar central, para onde deitam a maioria das 
salas do palácio, foi o local que sofreu mais alterações na sua fisionomia. Em 
particular, a galeria do piso nobre, que foi fechada por janelas de sacada e 
pelo acrescento de mais um piso, também fechado sobre o pátio com janelas 
de peito, o que fez com que a elegante estrutura arqueada no nível térreo, 
que felizmente se manteve, perdesse o aspecto delicado e de concordância 
com o outro piso do palácio, agora ligado por uma monumental escadaria, 
também tipicamente barroca.

imagem 36 Escadaria nobre do palácio 

Almada Carvalhais

imagem 37 Azulejo da antiga cozinha do 

palácio Almada Carvalhais
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De formas barrocas são também os dois espaços abobadados presentes no 
final do corredor de entrada que foram fechados com o intuito de receber a 
nova cozinha do palácio. Assim as abobadas foram revestidas com um cui-
dado painel de azulejo, ainda hoje presentes, que evidenciam e comprovam 
este novo uso. Todavia, as abóbadas da nova cozinha não foram os únicos 
tectos que sofreram alterações: durante a época pós-terramoto o palácio 
sofreu igualmente uma nova campanha de decoração através de pinturas, 
não só ao nível dos tectos, como também decorações parietais.

Assim, pode-se concluir que o século XVIII, corresponde à época que 
definiu a configuração actualmente mais presente do palácio Almada Car-
valhais, uma vez que ficaram para sempre marcadas na sua estrutura não 
só as perdas irremediáveis provocadas pelo terramoto, mas também a pre-
sença dos novos elementos introduzidos e representantes um estilo mais 
recente. Tal como referido por Sarmento Matos este novo estilo só veio en-
riquecer ainda mais os espaços do palácio: “no posterior ao terramoto, todas 
as dependências foram redecoradas com silhares de azulejo e tectos pintados, 
as fachadas para a rua refeitas, e construída a escadaria monumental, o que 
enriqueceu mais do que danificou o edifício quinhentista”16.

16 MATOS, Sarmentos; FERREIRA, Jorge, Estudo Histórico e Patrimonial – Palácio Almada 

Carvalhais: Trabalho não publicado, pag. 29

imagem 38 Projecto de alteraçãopara a 

entrada na garagem, 1922, onde a vermelho se 

consegue perceber o desenho da antiga cozinha



imagem 39 Reconstrução do palácio Almada 

Carvalhais no séc. xix e xx
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2. 6 SÉCULO XIX – XX

Não será errado considerar que os séculos XIX e XX estão na base da degra-
dação do palácio, em muito provocada pela mudança de proprietário e subse-
quente utilização. Posteriormente ao aluguer do edificio ao colégio Europeu, 
em 1878, e após três séculos e meio, o palácio sai definitivamente da história 
da família Almada Carvalhais, por responsabilidade de António José Carlos 
da Cunha Silveira e Lorena, que na qualidade de herdeiro do seu falecido tio, 
vende a propriedade ao director do colégio, Marquês da Foz, que iria realizar 
inúmeras obras de adaptação no palácio ao seu novo uso.

A partir desta etapa o edifício passaria pela mão de diversas entidades e, de 
forma previsível, foi adoptando a diversos usos. Em 1902, o palácio muda nova-
mente de proprietário, sendo agora posse da firma editora SARL que instalou 
nele varias actividades ligadas à tipografia e à fotografia, como é o caso das ofici-
nas da companhia Nacional. Mais tarde, o jardim barroco é totalmente destruído 
para dar lugar a uma grande estrutura industrial, construída em duas fases. 

Em 1910, foi edificada uma grande nave que se desenha longitudinalmen-
te defronte à fachada norte do palácio; e, numa segunda fase, foi erguida uma 
construção junto ao corpo que em tempos unia o palácio Almada Carvalhais 
ao palácio do Conde Barão, construção que apesar de traços mais modernos 
tinha uma função complementar.

Para além desta obra, podem também datar-se outras intervenções que, 
apesar de em menor escala marcaram igualmente o declínio do palácio Al-
mada Carvalhais. Em 1949 um dos lances da escadaria nobre foi entaipada, 
sendo que o mesmo aconteceu com a frente norte e sul da galeria do pátio que 
foi igualmente fechada. 

imagem 40 Galeria fechada no pátio Almada 

Carvalhais, 1949
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Neste mesmo ano, o corpo que em tempos ligou ou dois palácios, também 
sofreu alterações, como a criação de vários compartimentos nas diversas sa-
las do edifício. Mais tarde, no até então muro virado para o Largo do Conde 
Barão, foram abertas sete grandes portas, que deram acesso a novos espaços 
onde se instalaram e funcionaram diversos estabelecimentos: um restaurante, 
uma tabacaria e um café. Posteriormente, este conjunto veio mais tarde a ser 
ampliado e transformado numa nova filial do Banco Santander Totta.

É também de mencionar um dos últimos usos que o palácio recebeu, a 
discoteca - B’Leza -instalada em 1995 no salão nobre do primeiro piso. Este 
emblemático estabelecimento de diversão nocturna marcou, sem sombra de 
dúvida, a história mais recente do palácio Almada Carvalhais, prova disso é, 
que ainda nos dias de hoje, esta residência nobre continua a ser conhecida 
pelo público em geral como o palácio das “longas noites do B’Leza.” Em 2007, 
devido a guerras em tribunal pela custódia do palácio, a discoteca vê-se obri-
gada a abandonar o edifício.

Apesar de estes dois séculos serem sinónimos da descaracterização e rui-
na do palácio Almada-Carvalhais, a 27 de Dezembro de 1919 o edifício foi 
classificado pelo IPPAR como Património Nacional. Apesar da classificação 
não ter contribuído directamente para a reabilitação do edifício, representou 
ainda assim um reconhecimento da excepcionalidade do edifício, protegen-
do-o até, de demais alterações que pudessem vir a ocorrer.

imagem 41 Nave industrial, erguida no antigo 

jardim do palácio Almada Carvalhais

imagem 42 Pormenor da nave industrial

imagem 43 Projecto de ampliação das 

oficinas, 1929
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2. 7 SÉCULO XXI

Actualmente o palácio apresenta-se na sua maioria num estado de abando-
nado, ainda assim, a nave industrial que continua em funcionamento e que 
actualmente alberga um parque de estacionamento e uma zona de limpeza 
de automóveis e o establecimento da Loja de Banhos, instalada no corpo 
anexo ao edifício. O Banco Santander Totta, que desde 1983 ocupava toda a 
zona do palácio virada para o Largo do Conde Barão, abandonou o espaço 
no final de 2014 alegando excesso de área disponível. 

Esta propriedade pertencente actualmente à Caixa Geral de Depósitos e, 
infelizmente apresenta-se hoje como espelho da desistência. Esquecido pelo 
tempo, este palácio encontra-se desesperadamente à espera de uma salva-
ção que lhe restitua a sua honra e identidade como um dos raros exemplares 
de um palácio urbano do Renascimento Português.

imagem 44 Palácio Almada Carvalhais, 

estado actual
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imagem 45 Mapas de Lisboa, 1856-58

imagem 46 Mapas de Lisboa, 1904-11
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2.8 A BOAVISTA HOJE

No desenho original do palácio destacava-se, como já se viu, a sua grande 
proximidade ao Tejo, esta característica era marcante no sentido e iden-
tidade do edifício. Infelizmente, tal proximidade já não está presente na 
caracterização do palácio de hoje devido aos sucessivos aterros que foram 
afastando cada vez mais o edificio do rio.

Em 1855, com o primeiro grande aterro, para a zona da Boavista era 
traçado um novo destino: deixou de ser o lugar-mãe das actividades por-
tuárias e deu espaço a uma nova zona de características industriais com a 
implantação de uma série de estruturas em aço e ferro defronte aos limites 
da Boavista. Estas novas construções quebraram a relação do rio com a ci-
dade, não só física, como também a intrínseca relação visual e utilitária. O 
que se passava nestas novas margens do rio apenas dizia respeito às activi-
dades industriais e não à cidade enquanto conjunto.

Mais tarde, o segundo grande aterro do porto de Lisboa minou o espa-
ço de novos elementos inovadores para a época, assumindo os contornos 
modernos do reinado de D.Luis que entre 1887 e o início do século XX, 
mandou erguer no espaço conquistado ao rio novas construções como cais, 
docas, terminais, estaleiros e armazéns. Mais tarde, assiste-se a criação da 
avenida 24 de julho, muito extensa e larga nas suas dimensões, a par da 
instalação da linha do caminho-de-ferro.

Todas estas intervenções, apesar de não estarem directamente ligadas ao 
palácio, também vieram a tornar-se num forte factor de descaracterização do 
edifício, uma vez que o Palácio Almada Carvalhais foi pensado com, e para, o 
lugar da praia da Boavista. Estando as características deste lugar desapareci-
das, parte da identidade do edifício também desvanece, secundarizando-se, e 
integrando-se na malha de contiguidades urbanas do Conde Barão.

imagem 47 Ortofotomapa de Lisboa, 2014



. 



a proposta
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“A arquitectura conhece duas possibilidades fundamentais de formação do 
espaço: o corpo fechado que isola o espaço no seu interior e o corpo aberto 
que abraça uma parte do espaço ligado ao continuo infinito” 17

peter zumthor, 2006

17 ZUMTHOR, Peter, Pensar a Arquitectura, Berlim: Editorial Gustavo Gili, 2006, pag. 22
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3.1 CASOS DE ESTUDO

3.1.1 Quadra San Cristóbal | Luís Barragán | México 
 
Conhecido por ser o arquitecto da luz e da cor, a maneira como Barragán 
desenha os espaços que estão em constante diálogo poético entre a paisa-
gem e a obra arquitectónica, reflecte a incessante procura da harmonia en-
tre as construções, a natureza e as pessoas. Esta maneira de olhar e desenhar 
as suas arquitecturas foi uma inspiração constante ao longo deste projecto, 
em particular a forma como este arquitecto articula os elementos naturais 
como a água, a vegetação e a luz. 

O plano dos estábulos da Quadra San Cristóbal é um dos exemplos que 
ilustra este seu trabalho, neste projecto todos os elementos dialogam entre 
si: os espessos muros, a aparência da água, as fortes cores e a vegetação 
cuidadosamente escolhida, conferem ao espaço uma unidade e um carácter 
fortemente expressivo que o determinam o sentido do lugar como um es-
paço intemporal, e de encontro, emotivo e sensorial.    

a proposta

imagem 48 Quadra San Cristóbal
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3.1.2 Casa da Escrita | João Mendes Ribeiro | Coimbra 

A Casa da Escrita nasceu fruto de um projecto de reabilitação da Casa do 
Arco que era a antiga residência do poeta João Cochofel. Situa-se na densa 
malha urbana da Alta de Coimbra e tem como função, tal como o nome 
indica, acolher espaços e eventos relacionados com a escrita.

 O desenho de projecto prevê a reocupação da casa tendo em consi-
deração os valores patrimoniais do edifício, como tal a adaptação ao seu 
novo uso foi elaborada com traços contemporânea mas em simultâneo de-
senhado de forma a conciliar a pureza do espaço original e do ambiente de 
intimidade tão característico. Mostrando claramente a diferenciação entre 
a pré-existência e a intervenção nova que se assume como mais uma entre 
todas as modificações que definem os contornos do conjunto edificado as-
sinalando o seu papel no tempo e no espaço.

Como tal, foram usados materiais tradicionais, como a madeira, que 
assume o papel de revestimento dos elementos novos que se destacam dos 
restantes através dos traços do seu desenho. Prevê-se também na nova ocu-
pação da casa um princípio de flexibilidade, inerente aos elementos móveis. 
Assim como a intenção de modificar o mínimo possível na organização 
original da casa do arco.  imagem 49 Casa da Escrita
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imagem 50 Casa da Escrita, entrada
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imagem 51 Casa da Escrita, sala de estudo
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3.1.3 Centro de documentação e informação no Palácio de Belém | Arq. João 
Carrilho da Graça | Arq. Paisagista João Gomes da Silva | Lisboa

O projecto refere-se ao desenho de um novo centro de documentação e respec-
tivo jardim no palácio de Belém, integrando-se deste modo tanto na arquitec-
tura pré-existente como na paisagem. Este projecto responde à necessidade de 
crescimento das áreas funcionais para a administração da presidência.

O centro de documentação desenha-se com base na criação de plata-
formas suspensas para receber o jardim e segue a linha de pensamento dos 
princípios tipológicos no palácio, que se define por conter uma escala mais 
pequena e amável no exterior e, pelo contrário, no seu interior os espa-
ços mostram-se com uma dimensão e estética mais tipicamente da corte. 
O facto de o jardim se encontrar na cobertura deste novo edificado trouxe 
benefícios ao nível do isolamento térmico e acústico.

O novo jardim surge com a necessidade da criação de novos espaços 
exteriores de apoio ao novo edificado. Uma vez inserido num contexto de 
arquitectura nobre, este jardim é desenhado com traços e elementos que 
oferecem ao conjunto um maior formalismo e requinte. Como tal, assume 
uma forma triangular que limitada por cercas verdes esconde no seu inte-
rior o desenho de um jardim composto por vegetação, água e muros que 
estão dispostos de forma organizada e a seguir uma métrica regular. 

imagem 52 Centro de documentação e 

informação no Palácio de Belém
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3.2 o programa

A proposta do projecto de arquitectura, que se propõe implantar no lugar 
da Boavista, inicia-se com o estabelecimento de um conjunto de premissas 
que, inteiramente relacionadas com a reflexão critica já apresenta, vão nor-
tear todo o desenho do lugar.

Deste modo, foi fulcral perceber que tipo de programa se adequa me-
lhor aos espaços do palácio. Apesar do seu uso original apresentar um ca-
racter residencial, actualmente, e devido à beleza do espaço que é consi-
derado património nacional, não faz sentido deixá-lo disponível apenas a 
um número reduzido de pessoas. Assim, qualquer uso que o palácio venha 
a albergar deverá ter um carácter público e de oferta à população, uma vez 
que este notável fragmento testemunhal representa uma herança que per-
tence a todos nós e oferece à cidade uma nova centralidade.

A Caixa Geral de Depósitos é, como já foi referido, a entidade proprie-
tária do edifício. Tendo em consideração o enorme espólio de objectos de 
arte que esta instituição dispõe e que, infelizmente, se encontra armazenado 
por falta de instalações para o acolher, propõe-se que o palácio Almada 
Carvalhais adopte uma função de sistema comunicador, divulgador e cole-
cionador de arte, ou seja, formando em conjunto intitulado por Palácio das 
Artes. Mais especificamente, sugere-se que este espaço funcione como local 
para agrupar os objectos heteróclitos, mas valiosos, que abrangem a colec-
ção de arte da CGD e que assumem diversas tipologias, tais como: relógios, 
selos, moedas e outros objectos do quotidiano que, embora actualmente já 
em desuso, podem ser trabalhados em conjunto num contexto museal de 
forma a criarem um novo pólo de interesse para a cidade. 

imagem 53 Colecção de Arte da Caixa 

Geral de Depósitos
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Assim, ambiciona-se que este Palácio das Artes venha a acolher salas de 
exposição, salas multiusos, um espaço de livraria e sala de leitura, uma ga-
leria de arte, uma cafetaria de apoio e, também, lojas viradas para o largo 
do Conde Barão com o objectivo de dinamizar este espaço público, outrora 
emblemático, da cidade. Consequentemente serão, igualmente, desenhadas 
as instalações necessárias para o funcionamento do edifício (ex.: instalações 
sanitárias, acessos verticais e uma zona destina à administração). 

Este novo uso adquire um maior significado, para além das características 
do espaço o justificarem, quando se considera o papel de mecenas das artes 
que o proprietário desempenha. Mais especificamente, a Caixa Geral de De-
pósito, através do trabalho desenvolvido na Cultugest, que assume um rele-
vantíssimo papel na difusão cultural, quer no que respeita à apresentação de 
espetáculos de índole variada ou de exposições de elevado standard. Assim, 
tendo em conta a existência e importância dessa autêntica sala de visitas e 
comunicação de várias formas de cultura, encarara-se a possibilidade de poli-
-nucleação deste palácio como muito interessante e relevante para o zeitgest 
português. Em particular, o Palácio Almada Carvalhais poderá funcionar 
como um novo pólo de representação institucional ou “corporate image”, fa-
zendo valer a sua possibilidade de descentralização e jogando na marcação de 
um espaço renovado com diversas funções - um “gabinete de curiosidades”. 

No que diz respeito ao espaço do antigo jardim propõe-se que este seja 
restituído à sua qualidade original de espaço de lazer e proximidade com a 
natureza, criando um recanto escondido e, em simultâneo, oferecido à ci-
dade de Lisboa. Neste novo espaço de uso semi-público, as sensações que se 
procura que predominem são a calma, serenidade e delicadeza de um espa-
ço desenhado segundo a memória do desenho dos antigos jardins presentes 
nas casas nobres, embora interpretados segundo traços contemporâneos. 
Para além disso, e uma vez que os jardins devem funcionar como com-
plemento ao novo uso que o palácio vai receber, neste espaço também se 
pretende desenhar uma nova zona de restaurante e outra zona que funcione 
como sala polivalente – eventualmente associada a um “jardim de inverno” 
ou “pavillon de thé” – idealizados ambos em harmonia com o desenho do 
proposto jardim, passando quase despercebidas entre os espaços deste fu-
turo manto verde. 
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No palácio vizinho do Conde Barão do Alvito, apesar de não ser abrangido 
de forma aprofundada na proposta de projecto, idealiza-se que o seu futuro 
uso passe por uma hospedaria de longa e curta duração. Uma vez que a edifi-
cação do novo plano da zona industrial da Boavista visa acolher uma serie de 
empresas, um espaço deste género, não só irá complementar mais esta zona 
que se adivinha como sendo o futuro motor para a dinamização e nova vida 
da Boavista, como também, se irá tornar igualmente numa referência e um 
provável lugar de encontro, visita e trabalho para investidores. 

imagem 54 Palácio Conde Barão

imagem 55 Novo plano urbano para o 

aterro da Boavista
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3.3 o conceito

A intervenção que se apresenta centrou-se em três áreas (ainda que intima-
mente ligada e funcionando em conjunto): a primeira recai na reabilitação 
do palácio Almada-Carvalhais; a segunda é o desenho dos novos jardins; e 
por último, associado a este novo espaço verde, propôs-se o desenho de um 
novo objecto arquitectónico.  

3.3.1 Reabilitação do palácio

O Palácio Almada-Carvalhais é considerado um tesouro herdado e, pela 
sua natureza excepcional, motivou uma estratégia de reabilitação que pre-
servasse o mais possível o património, por isso, propôs-se que a intervenção 
no interior do palácio seguisse o conceito “Box in the Box”. Esta ideologia 
define-se, tal como o nome indica, por procurar criar um novo espaço autó-
nomo dentro dos limites definidos pelo pré-existente. Por outras palavras, 
evita-se ao máximo alterar a estrutura original do edifício enquanto se cria 
um novo lugar dentro dessa mesma estrutura (como acontece na Casa da 
Escrita do arquitecto João Mendes Ribeiro). Optou-se por este tipo de in-
tervenção por se tratar de uma construção reversível e diferenciadora da 
pré-existência. Deste modo, procura-se que a construção nova não tire pro-
tagonismo ao que realmente interessa adquirir na vivência deste lugar - que 
deve ser centrado no diálogo entre a História e a Memória que as salas do 
Palácio Almada Carvalhais suscitam.

3.3.2 Apropriação do antigo jardim

No novo desenho dos Jardins, pretende-se restituir a memória do papel que 
os jardins desempenhavam na casa nobre como lugar de prazer e produção, 
significando uma escapatória ao mundo agitado da cidade.  

À partida, a preexistência introduz, por si só, um método de organiza-
ção muito claro que divide o conjunto em três sub-partes: o palácio Almada 
Carvalhais e o seu jardim; o palácio do Conde Barão do Alvito e o respec-
tivo logradouro; e, por último, a zona de ligação/conexão dos dois palácios 
que, tal como o nome indica, foi desenhada para usufruto de ambos os edi-
fícios. Seguindo esta linha de pensamento, pretende-se que o desenho do 
espaço assegure essa transparência e essa diferenciação histórica do lugar.

imagem 56 Planta do conjunto, diferenciação 

de proprietários
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Como tal, propõe-se que o desenho deste novo lugar também se organize 
em três partes distintas acompanhando e estando estritamente ligadas à or-
ganização da pré-existência. Deste modo, o novo desenho vai recair sobre: 
um jardim ligado ao palácio Almada Carvalhais, outro jardim relacionado 
com o palácio do Conde Barão e por último, um jardim e massa edificada 
pertencente aos dois espaços que em simultâneo, os separa e une. Esta leitu-
ra ternária acabou por ser dominante em termos metodológicos, ao mesmo 
tempo que se diluiu de forma subtil na utilização das partes distintas e, si-
multaneamente, comuns e de usufruto diferenciado, sem rupturas de escala.

imagem 57 Esquema conceptual

imagem 58 Planta conceptual
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3.4 o desenho

A envolvente marca a organização do lugar de uma maneira bastante transpa-
rente: dois palácios e um edifício de ligação de ambos. Assim, é relevante ficar 
claro que a proposta de projecto tem a intenção de acompanhar a organização 
dos edifícios pré-existentes. Mais especificamente, o desenho prende-se com 
a criação de dois grandes jardins, de um novo edifício articulador de ambos 
os espaços e da reabilitação e restauro do palácio Almada Carvalhais. 

3.4.1 Reabilitação do Palácio

Na reabilitação do palácio Almada Carvalhais a única intervenção possível a 
realizar é, simplesmente, restituir a peça à sua dimensão significante e inte-
grante dos seus principais tempos. Por esse motivo, propõe-se a limpeza de 
todos os elementos dissonantes que impedem a leitura clara do conjunto e, 
em simultâneo, adaptar o espaço às novas funções e necessidades de hoje. No 
entanto, esta intervenção não procura um apagamento dos sedimentos da 
história e da micro-história deste edifício, mas procura sim, conferir-lhe uma 
coerência de leitura que se foi perdendo, tal como se perdeu igualmente parte 
da monumentalidade e da “presença” – no sentido fenomenológico – do Al-
mada Carvalhais enquanto palácio: hoje um “prédio”, ou “quase um prédio” 
poderá e, deverá, ser apropriado a partir de uma nova “apresentação” (no 
sentido patrimonial do termo).

Deste modo, considerou-se pertinente a remoção de todas as construções 
recentes e descuidadas, datadas do século XX que fragmentam o espaço de 
forma desordenada e impedem uma leitura clara do lugar. Em especial, im-
porta frisar a eliminação da cobertura que envolve todo o espaço do antigo 
jardim do palácio. Apesar de dentro de uma problemática estrita do patrimo-
nialismo novecentista as asnas constituintes desta estrutura serem elementos 
da história da arquitectura, nomeadamente da época industrial, considerou-
-se que a manutenção desta estrutura iria por em causa toda a leitura e a 
identidade do palácio Almada Carvalhais. Por esse motivo, e dado que esta 
cobertura é inequivocamente de interesse arquitectónio, propõe-se a sua re-
moção controlada daquele lugar, para eventual implantação posterior noutro 
local. As escolhas, neste caso têm que ser feitas, e o sistema de travamento 
metálico novencentista é um elemento francamente espúrio. 
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imagem 59 Planta demolições - nivel térreo

imagem 60 Planta demolições - primeiro nivel
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imagem 61 Planta demolições - segundo nivel

imagem 62 Corte demolições
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Após o edifício estar limpo de todos os elementos dissonantes do conjunto, 
pretende-se que todo o espaço seja alvo de um procedimento de conserva-
ção e restauro dos elementos construtivos originais e, também, dos elementos 
que foram acrescentados ao longo dos séculos e que apresentam valor arqui-
tectónico. Em particular, destaca-se o enfoque na recuperação das pinturas 
parietais e dos trabalhos de tectos existentes nos principais espaços do palá-
cio. Neste caso foi precioso o contacto com o relatório de sondagem e estudo 
dos revestimentos decorativos do Palácio Almada Carvalhais elaborado pela 
NCrestauro. Esta informação mostrou-se fundamental, não só para o conhe-
cimento das antigas ambiências do espaço, como também, para a selecção das 
técnicas de limpeza, conservação e restauro que deverão ser aplicadas para a 
restituição das peças à sua beleza original. Na impossibilidade de estudar a 
estratégia de conservação e restauro de todas as salas do palácio, selecionou-se 
um dos salões nobres para intervir ao nível dos revestimentos pictóricos. Esta 
proposta deverá servir como base de intervenção para os restantes espaços do 
palácio.

A proposta de conservação e restauro que se vai desenvolver foca-se no 
salão nobre do piso do pátio. Esta sala apresenta quatro tectos constituídos 
por telas aplicadas sobre madeira. No conjunto é visível o tema que os ilus-
tra, uma vez que todos desenhados seguem uma representação central de fi-
guras alegóricas, acompanhadas por molduras de fingido de talha dourada 
em trompe-lóeil e por imitações de estuques decorativos. Actualmente estes 
tectos apresentam-se com anomalias ao nível da despigmentação da cor e 
manchas relacionadas com infiltrações de água (sobretudo na zona de união 
das tábuas). Apesar das telas se encontrarem bem fixas à base, os pregos que 
as prendem estão em avançado estado de oxidação. Antes da futura inter-
venção, sugere-se, através do auxílio a análises laboratoriais, a identificação 
dos componentes da pintura, assim como das sujidades e prováveis vernizes 

imagem 63 Planta a indicar o salão de 

intervenção (salão nobre)

imagem 64  Pormenores dos tectos do salão 

nobre (estado actual)
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existentes, para que se conceba uma correcta metodologia de intervenção. 
Em relação ao estudo pictórico das paredes foram identificadas duas cam-
panhas decorativas. A primeira e mais antiga é uma pintura de barras com 
frisos de representação vegetal à base de flores e folhas. Esta campanha foi 
executada a fresco sobre reboco de cal e areia fina. Por sua vez, a segunda 
campanha foi pintada directamente sobre a primeira, sem recorrer à apli-
cação de reboco para a sua melhor fixação, e representa um jogo de barras 
e nichos. Supõe-se, ainda, que até à altura de um metro do chão, as paredes 
seriam revestidas a azulejo. Esta afirmação é motivada pela ausência de ves-
tígios de campanhas pictóricas e pela detectação de reboco grosseiro nesta 
zona das paredes. Em relação ao estado de conservação das pinturas, a mais 
antiga apresenta-se num estado razoável, contrariamente à segunda que, 
motivada pela tosca técnica de aplicação usada para a fixar, apresenta-se em 
muito mau estado. 

Assim, a intervenção que irá ser aplicada nos tectos nesta sala centra-
-se na restituição, restauro e conservação da peça à sua beleza original. Em 
relação às paredes pretende-se elaborar uma composição que incorpore as 
duas campanhas. Tal intervenção só será possível realizar-se in situ e no 
decorrer das obras. No entanto, propõe-se uma possível intervenção que, 
devido ao estado de conservação das duas campanhas, centrar-se-á maio-
ritariamente na conservação e restauro da decoração pictórica mais antiga.  

Em relação à adaptação da pré-existência ao novo uso procurou-se mo-
dificar o mínimo possível a organização já existente do palácio. Por esse 
motivo, e tendo em consideração o programa que o edificado vai acolher 
– o Palácio das Artes –, as intervenções contemporâneas de maior altera-
ção do espaço corresponderão à construção das instalações sanitárias, dos 
acessos verticais, das zonas de apoio aos serviços (como a cafetaria) e de 
mobiliário desenhado (que se idealiza que tenha também uma função de 
definir espaços, particularmente na zona da administração). Estas inter-
venções deseja-se que sejam reversíveis e destacáveis do pré-existente para 
assim assegurar, com limites bem definidos, a integridade das componentes 
portantes que asseguram a autenticidade do palácio Almada Carvalhais.imagem 65  Pormenores das decorações 
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3.4.2 Apropriação do antigo jardim

Na zona onde antigamente se erguiam os jardins dos palácios é onde agora 
se vai centrar a proposta da intervenção de raiz. Composta, como já referi-
do, por um novo edifício e, também, pelo desenho de novos espaços verdes. 
Propõem-se que este novo edifício se localize no alinhamento da constru-
ção que em tempos uniu os dois palácios existentes. Este novo objecto ar-
quitectónico foi encarado, em simultâneo, como o elemento separador e de 
ligação dos dois jardins e materializa-se na forma de um restaurante e de 
uma sala polivalente.

Tal como acontece na intervenção de reabilitação do palácio Almada Car-
valhais, onde foi introduzido um novo elemento (as tais “boxes”) no interior 
de um corpo robusto e pesado revelado pelas paredes que definem o palácio, 
no novo edifício cria-se uma intenção idêntica. Ou seja, pretende-se que as 
parede que limitam o espaço sejam igualmente encaradas como o elemento 
espesso e pesado que escondem no seu interior módulos (ou “box”) clara-

imagem 66  Esquiço do processo de trabalho 
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mente mais leves que contém os serviços e outras funções complementares.
Este novo edificado mostra-se tanto para o jardim do Palácio Almada Car-
valhais, como para o Jardim do Palácio do Conde Barão do Alvito. Deste 
modo, adquire formas e intenções diferentes nas suas duas fachadas con-
soante o espaço para que olha. No caso da frente que está em contacto vi-
sual directo com as fachadas do Palácio Almada Carvalhais, idealiza-se que 
o edificado possua uma expressão “muda” ou de tendência neutral de forma 
a dar protagonismo ao que realmente importa: os alçados do palácio. As-
sim, materializa-se um muro espesso e habitado (paredes membranas) que, 
ao mesmo tempo que esconde os espaços que se encontram por trás deste 
muro, confere acesso aos outros jardins e ao interior da sala polivalente e 
do restaurante. Pontualmente este muro rasga-se (seguindo a métrica dos 
vãos do palácio), dando a possibilidade de percepção e passagem para o ou-
tro jardim. Em relação à outra fachada, pelo contrário, procura-se que esta 
adquira um papel de maior transparência, uma vez que se deseja que tanto 
a sala polivalente como o restaurante se apropriem dos jardins exteriores. 
Esta fachada apresenta-se segundo um ritmo de vãos constante e de gran-
des dimensões acompanhada por um sistema de portadas que permitem 
abrir ou fechar o espaço consoante a função que este vai adquirindo. 

No que diz respeito à organização interior deste novo edifício, ambi-
ciona-se que o conceito Box in the Box, utilizado na reabilitação do palá-
cio, contagie também esta nova zona. Deste modo, tanto na sala polivalente 
como nos restaurantes as áreas de serviço serão concentradas e encaixadas 
em módulos colocados no espaço como um elemento independente, mas 
em simultâneo motor de toda a construção.

Por sua vez, e pensando no desenho dos jardins, ambiciona-se respeitar 
e espelhar a memória dos valores da cultura dos espaços exteriores dos sécu-
los XVI a XVIII, a época da vigência destas estruturas abertas. Deste modo, 
apesar do desenho seguir claramente traços contemporâneos, será projectado 
um jardim formal, uma zona de árvores dispostas de forma controlada mas 
orgânica, um pomar e, também, uma zona de alegretes de ervas aromáticas.

O jardim formal será localizado junto às fachadas do palácio Almada 
Carvalhais para, deste modo, não só marcar o momento de chegada de todo 
o espaço exterior, como também, oferecer a possibilidade de ser visto de 
cima através da antiga sala de jantar do palácio, agora sala de leitura que 
ganha uma grande relação interior-exterior.

Este jardim formal é delimitado por dois diedros: o primeiro através dos 
limites da construção pré-existente e o segundo pela forma como a cons-
trução nova se desenha no espaço. A tipologia deste jardim é definida por 
duas intenções distintas. Inicialmente pretende-se que o espaço apresente 
características que promovam a deambulação e o deslumbre, e por último, 
deseja-se que o jardim ofereça também um lugar de permanência, marcado 
pelo som da água e pela sombra projectada das árvores. 
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imagem 67  Esquiço do processo de trabalho 
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Assim, no momento de entrada deste jardim formal desenha-se um espaço 
central delimitado por sebes que se encontram organizadas segundo o de-
senho dos vãos do palácio e que escondem, no seu interior, uma métrica de 
áreas plantadas e de tanques de água. Este grande canteiro é abraçado por 
um deambulatório que pontualmente oferece lugares de acento, também 
estes desenhados segundo a métrica dos vãos do palácio.

Posteriormente, o espaço abre-se para uma zona de sombreamento 
marcada pelo som da água que cai em forma de cascata e pela presença de 
um maciço arbóreo constituído por árvores de médio porte que assinalam 
o volume final de todo o conjunto. A nível simbólico este espaço é encarado 
como uma quase casa de frescos, uma vez que, apesar de não ser uma massa 
edificada, as densas copas das árvores e a presença da água, conferem ao 
espaço frescura e serenidade.  

Tendo agora em consideração o sentido e a estrutura dos jardins barro-
cos, que eram na sua maioria desenhados em dois tabuleiros, pretende-se 
que o formalismo deste tipo de jardim contamine a cobertura do mais re-
cente edifício. Assim, idealiza-se em forma de coloridos alegretes de ervas 
aromáticas dispostos no espaço com uma organização regular e, mais uma 
vez, seguindo a métrica dos vãos do palácio. 

Este jardim sobrelevado vai, também, desempenhar um papel de pro-
longamento do terraço pré-existente localizado no edifício que em tempos 
ligou os dois palácios, de modo a criar uma maior relação do interior do 
palácio com os restantes espaços exteriores. Uma vez que se encontrará lo-
calizado numa cota mais alta que os restantes jardins, esta zona de alegretes 
vai igualmente ganhar a dimensão de lugar de contemplação de todo o con-
junto, tanto edificado como ajardinado.

O jardim que acompanha o palácio do Conde Barão do Alvito vai da 
mesma forma ser composto por duas zonas. A primeira apresenta uma 
maior ligação com a cafetaria e com a sala polivalente e manifesta-se na for-
ma de um bosquete. Ou seja, desenha-se segundo traços irregulares através 
da disposição falsamente aleatória das árvores de grande e médio porte, 
onde se vai incorporar também a árvore centenária pré-existente. Numa 
cota mais baixa encontra-se o pomar, sendo que este espaço é desenhado 
pelas árvores frutíferas que estão dispostas no terreno de forma regular. 
Uma vez desenhado junto às fachadas dos edifícios da envolvente, este po-
mar toma igualmente uma função de filtro visual das construções adjacen-
tes aos palácios.

Ainda na mesma cota onde se implanta o pomar, idealiza-se o desenho 
de uma zona exterior que, apesar de pública, é principalmente destinada 
aos hóspedes que futuramente permanecerão no palácio do Conde Barão 
do Alvito, uma vez que o primeiro piso deste edifício tem uma ligação di-
recta a esta zona exterior.
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Evidentemente, e uma vez que o trabalho explora a memória da organização 
dos jardins dos séculos XVI a XVIII, a água é um elemento constante e, em si-
multâneo, conector de todos os espaços. Tendo como ponto de partida o tan-
que pré-existente, este precioso liquido distribui-se por todo o espaço através 
de levadas, quedas de água e tanque. Torna-se, deste modo, fundamental, não 
só para a ambiência de todo o espaço (através do som, imagem e movimen-
to), como também, para o cultivo e manutenção das espécies verdes.

Em suma, apesar da dimensão do projecto atingir áreas diferentes que 
foram expostas neste relatório de forma separada, o desenho do conjunto 
(jardim, palácio e edifício novo) trabalha em unidade e conformidade en-
tre todas as partes, apresentando-se desenhadas de forma unitária e ligadas 
pelos traços do desenho. 

3.5 a materialidade

A dimensão material neste projecto é encarada como a exaltação dos concei-
tos e intenções que guiaram todo o desenho. Desta forma, clarifica-se através 
da materialidade a memória e sentido do lugar, assim como a diferenciação 
entre os novos elementos e a pré-existência. É igualmente através da materia-
lidade que os elementos de todo o conjunto são ligados através de materiais 
de texturas, cores, placagens, proporções e expressão idênticas, tanto na rea-
bilitação como no edifício novo e nos elementos constituintes dos jardins.

No que diz respeito ao interior do palácio procura-se, através das mate-
rialidades, clarificar a diferenciação entre as intervenções recentes e a pré-
-existência. Deste modo, o material de selecção que irá revestir os elemen-
tos novos (paredes e pavimentos) é a madeira. Optou-se por este material, 
não só por todas as características que se adequam firmemente ao espaço, 
como também, por ser o material ainda presente nos pavimentos do palá-
cio, invocando, assim, de forma ainda mais clara e transparente a identida-
de original do lugar. 

Em relação às intervenções novas das instalações sanitárias, acessos ver-
ticais, cafetaria e mobiliário fixo na zona da administração serão, todas elas, 
concretizadas em madeira no revestimento e por perfis metálicos que assu-
mem um papel estrutural. Estes perfilhamentos serão desenhados em har-
monia com os elementos novos e decorrem de um estudo proporcional de 
angulações e dobras, de modo a ecoarem uma modulação espacial que seja 
coerente no seu conjunto, sem desvios brutalistas ou disparidades de escala. 

Tanto nos espaços de transição, como em algumas zonas exteriores, a ma-
terialidade que vai revestir os pavimentos é a pedra lioz, um material tipica-
mente português, que tem como objectivo atribuir uma escala mais pública. 
No caso do corredor de entrada, que funciona como momento de transição 
do Largo do Conde Barão para o interior do edificado, o lioz será conjugado 
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com calçada portuguesa para conferir uma maior noção de transição entre o 
espaço público do largo para o interior do palácio. Já nos jardins, o pavimento 
será na sua maioria composto por saibro de forma a realçar a mudança de 
ambiência e a entrada num mundo mais próximo do natural.

Em relação às materialidades que irão revestir o novo edifício deseja-se que 
estas clarifiquem e diferenciem, ainda mais, a intenção de criar um muro es-
pesso que esconde no seu interior os tais módulos mais leves. Como tal, e para 
não entrar em confronto com os alçados da envolvente, estas paredes ganham 
a materialidade de um acabamento em reboco de areia e cal aplicados de forma 
simples e silenciosa. Por sua vez, os módulos mais leves ganham o mesmo re-
vestimento que os idênticos módulos existentes no palácio, ou seja, a madeira.
Por último, o azulejo também vai marcar pontualmente presença no reves-
timento destas fachadas e muros exteriores. Em particular, optou-se por 
este material porque, para além de ser um elemento quase sempre presente 
nos jardins é um grande condutor da luz, vai oferecer ao conjunto uma nova 
realidade de dimensão e iluminação de todo o espaço.    

3.6 ambientes

O Palácio Almada Carvalhais por si só transmite uma escala de monumenta-
lidade, representa a entrada num espaço passado, cheio de requinte e delica-
deza que transporta o visitante para um mundo incognoscível de sensações 
e ambiências distintas. As delicadas colunas da galeria do pátio, os frágeis 
pormenores decorativos assim como o desenho e os elemento dos jardins,  
atribuem ao lugar uma cortesia e inocência inexistente nos dias que correm.

A forma como a luz penetra em todos as salas do palácio, através dos 
grandiosos vãos, cria um jogo de claro-escuro que realça ainda mais o 
requinte e monumentalidade do edifício, atribuindo um calor invulgar e 
acolhedor aos gélidos limites desta casa nobre. Por sua vez, o som da ma-
deira a ranger e o eco dos movimentos, invadem a totalidade dos espaços, 
envolvendo-se de forma a criar um uno harmonioso e coeso que transporta 
o visitante para as falas e risos de outras épocas.

No lugar onde foi proposto o redesenho do jardim que, embora de tra-
ços contemporâneos invoca os valores passados, o espaço é repleto de sen-
sações e emoções, sugerindo um refúgiu calmo e ameno dentro da frenética 
malha da cidade. Aqui o som da agitação da urbe é abafado pelo movimento 
das folhas das árvores e pelo barulho da água a correr. O sol resplendece de 
maneira diferente, reflete-se no brilho dos azulejos e nos espelhos de água, a 
luz que emerge dá vida às texturas, à vegetação e ao próprio espaço, através 
das sombras desenhas e em constante mudança. Já a cor e o agradável per-
fume proveniente das flores e das ervas aromáticas, confere ao jardim uma 
alegria e beleza imensa que contagia qualquer um que habite este lugar.  
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Já no novo edifício que recebeu a sala polivalente e o restaurante, as sen-
sações que se vivem são idênticas às emoções que o jardim transmite. Este 
espaço coberto é entendido como um prolongamento construído do bos-
quete, assim, idealiza-se que tenha, apesar de em menor escala, emoções 
idênticas. No entanto, e uma vez que se trata de um espaço construído e 
fechado, a noção de protecção proveniente das paredes vai transmitir um 
ambiente mais descontraído e de maior segurança em comparação com os 
espaços que estão abertos ao céu. A esta ambiência vai também juntar-se 
o desenho da sombra provocada pela projecção do sol nos elementos da 
fachada e nas copas das árvores, o que vai exaltar a propagação do jardim 
no interior deste espaço. 

imagem 69  Desenho à mão levantadade 

uma das vistas da proposta
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!
Localizado na zona da Boavista; 
Os Terrenos adjacentes, actual Palácio do Conde 
Barão, pertencem ainda aos Quaresmas; 
Plano de parcelamento do Postigo do Melo e casas 
do Embaixador. !
1534 - Rui Fernando se Almada ocupa o cargo de 
feitor em Antuérpia e embaixador na corte francesa. 
1540 - Rui Fernando se Almada acaba a missão 
como diplomata e volta para Lisboa.  
1545 - Construção do Palácio Almada Carvalhais. 
1553 - Brasão com as armas dos Almadas atribuído 
por D. João III e colocado na fachada do Palácio. 

!
Durante este século os Alvito tinham habitado no 
Bairro Alto; 
Corpo de ligação dos dois Palácios. (Piso térreo: 
cavalariças e cocheiras e Primeiro e segundo piso: 
aposentos para membros da família). !
1674 - Primeira campanha de obras. Não houve, no 
entanto, alterações exteriores de maior envergadura, 
pelo que o palácio manteve o seu semblante 
quinhentista até aos inícios do séc. XVIII. Sala de 
Jantar a Norte e edifícios da Rua das Gaivotas 
assente nas caves de serviço do Palácio.  
1692 - casamento da filha de Cristóvão de Almada 
com o 9º Barão de Alvito, consequentes alterações 
internas do Palácio Almada Carvalhais. 
1699 - os Barões compram propriedades adjacentes 
para erguer o Palácio. Ligação dos palácios. !
MEADOS DO SÉCULO 
Modificação da actual Rua da Boavista, tornando o 
acesso principal por essa zona; 
Rebaixamento da rampa de acesso ao plácido em 
cerca de 1 metro, consequentemente o acesso ao 
pátio deixa de ser directo. 

!
1700-1713 - Melhoramentos no interior do Almada 
Carvalhais nos dois grandes salões do andar nobre, 
virados a Sul. 
1712 - A Baronesa-Condessa, já viúva, faz um novo 
pedido à Câmara para alargar o Palácio até à Rua 
dos Mastros. Projecto a cargo do Arquitecto João 
Antunes.  !
ANOS 30/40 
Devido ao casamento de familiares o Piso inferior, os 
tectos das quatro salas a sul são pintados acusando 
uma estética um pouco posterior situável nos anos 
trinta ou quarenta do séc. XVIII. !
TERRAMOTO 1755 
1771 - Alteração das fachadas Sul e nascente na 
Rua das Gaivotas que adquirem um semblante 
pombalino, à excepção do torreão;  
até 1777 -  o Palácio manteve-se devoluto !
OUTRAS ALTERAÇÕES 
Acrescentado o segundo piso;  
Abertura do salão nobre para um único espaço; 
Criação da escadaria nobre e pinturas murais; 
Encerramento da galeria do primeiro piso; 
Azulejos nas abobadas da nova cozinha, na fase 
final da rampa; 
Obras de recuperação do jardim.

!
1806 -  Nova campanha de Obras nos Palácios e 
Jardins. 
1861 - Arrendamento do Palácio Almada Carvalhais 
para a instalação do Colégio Europeu. 
1866 - Colégio Europeu instala-se no palácio. Tendo 
sido realizadas algumas obras de adaptação para o 
novo uso. 
1878 - António José Carlos da Cunha Silveira vende 
parte da propriedade ao director do colégio. !
1910 - Construção da nova nave industrial que veio 
destruir o jardim do Palácio. 
1920 - Almada Carvalhais classificado como 
Monumento Nacional. 
1923 - Construção da segunda nave industrial. 
1983 - O Banco Totta instala-se na zona comercial 
virada para o largo, ocupando o espaço sob o 
claustro. 

Séc. XVI 

Séc. XVII 

Séc. XVIII 

Séc. XIX e XX

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 E
D

U
C

A
TI

O
N

A
L 

PR
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 E
D

U
C

A
TI

O
N

A
L 

PR
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PR

O
D

U
C

ED
 B

Y 
A

N
 A

U
TO

D
ES

K
 E

D
U

C
A

TI
O

N
A

L 
PR

O
D

U
C

T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 E
D

U
C

A
TI

O
N

A
L 

PR
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

T



























REABILITAÇÃO DE UM CONJUNTO PATRIMONIAL NO LARGO DO CONDE BARÃO
UMA VIAGEM PELA MEMÓRIA DO LUGAR P15VISUALIZAÇÕES

Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa  |  Joana Anacleto 20091258
Equipa de Orientação: Prof. Doutor José Aguiar | Prof. Arq. Pedro Pacheco | Prof. Doutor Pedro Ravara

JARDIM FORMAL POMAR













maquetes

•



reabilitação de um conjunto patrimonial no largo do conde barão106



uma viagem pela memória do lugar 107

imagem 70 -  maquete urbana do local de intervenção com a proposta | escala 1:500
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imagem 71 -  maquete da proposta | escala 1:200
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imagem 72-  maquete da proposta | escala 1:100
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imagem 73 -  maquete de pormenor da reabilitação do salão nobre do palácio Almada Carvalhais  | scala 1:50
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imagem 74 -  maquetede pormenor da intervenção nova para o jardim | scala 1:25
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considerações finais

A presente reflexão centrou-se no tema de intervir numa arquitectura pré-
-existente de relevante valor cultural – o palácio Almada Carvalhais - onde 
se discutiram principalmente as linhas norteadoras de acção a tomar em 
qualquer intervenção patrimonial contemporânea e se propôs, igualmente, 
uma intervenção específica neste lugar.

Como tal, e antes de iniciar o desenho da proposta, foi necessário com-
preender os valores presentes e os assuntos relacionados com a realidade 
onde o projecto se insere. Por esse motivo, a análise do tema construir numa 
e com uma pré-existência mostrou a importância que tem a realização de 
um cuidadoso estudo histórico-critico sobre as problemáticas inerentes à 
intervenção e, consequentemente, motivou o desenvolvimento das restan-
tes reflexões críticas apresentadas.

Só após a compreensão do papel que os palácios desempenhavam na 
cidade de Lisboa, assim como a maneira como foram organizados e dese-
nhados, foi possível analisar e compreender o palácio Almada-Carvalhais. 
Este estudo histórico-crítico esteve na base de todo o desenho do projecto, 
marcando uma filosofia de intervenção que o veio nortear.

Associado ao desenho da proposta, outras problemáticas de intervenção 
foram questionadas. Estas passaram, na sua maioria, pela maneira como 
representar e interpretar a memória dos lugares passados recorrendo a um 
desenho actual. Esta questão motivou a organização do pensamento projec-
tual em dois momentos. Numa fase inicial, voltou-se a analisar e a esque-
matizar os princípios já estudados de forma objectiva. De seguida, realizou-
-se uma interpretação pessoal /subjectiva desses mesmos princípios com o 
objectivo de expor de forma simbólica e, em simultâneo, contemporânea a 
memória dos antigos espaços. Esta conjunção de factores resultou na essên-
cia e sentido projectual.
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Em paralelo com o desenho da proposta foi necessário compreender a for-
ma de conjugar as intervenções actuais com a pré-existência, sem entrar em 
conflito com a preservação da identidade e memória do lugar. Esse entendi-
mento passou pela análise de alguns casos de estudo que vieram a enaltecer 
as intenções iniciais do projecto que, desde sempre, tinham como preocu-
pação prioritária não tirar protagonismo ao palácio.

Estes palácios e estes lugares resultam da sobreposição de tempos e, nes-
se sentido, o presente projecto de arquitectura surge como mais uma dessas 
camadas, desenhando-se sem obliterar e sem silenciar o existente, mas as-
sumindo uma naturalidade na forma como o nosso tempo dialoga com os 
outros tempos, sem ensurdecimento mas, também, sem cacofonia.

Assim, este projecto de arquitectura procurou inequivocamente ligar-se 
à história do lugar, espelhando os princípios e a memória da pré-existência. 
Em particular, foi idealizada uma intervenção pouco intrusiva e que, con-
sequentemente, procurou salvaguardar e intensificar o uso arquitectónio do 
objecto principal que é o Palácio Almada Carvalhais.

 
Por último e do ponto de vista mais pessoal, este trabalho representou um 
reaprender a ver e a ler os lugares. Mais especificamente, o caminho que cul-
minou com o projecto apresentado demonstrou e salientou a importância 
que tem projectar no e com o lugar, sendo que para conseguir atingir este 
fim se torna essencial procurar atingir um conhecimento exaustivo sobre a 
edificação antes de começar a planear qualquer intervenção. A conjugação 
do conhecimento com a visão e com a história que as diferentes sensações e 
ambiências transmitem faz com que seja o próprio edifício a expressar-se, a 
transmitir a sua mensagem, e a ajudar a determinar o seu destino. Para além 
disto, este projecto permitiu-me, ao trabalhar também os jardins,  ter uma 
experiência de aprendizagem mais completa uma vez que foi necessário 
entender a forma como os desenhos dos jardins são repletos de intenções 
emoções e sensações iguais a um projecto edificado. Deste modo, compati-
bilizar duas formas tão distintas, mas tão semelhantes, permitiu-me com-
preender e ver a reabilitação e o património como um todo que deve, para 
bem das gerações futuras e preservação da memória, ser mantido.  



18 TÁVORA, Fernando, Da Organização do Espaço, Porto: FAUP Publicações, 4º edição, 1999, pag. 74

“...projectar, planear, desenhar, devem significar apenas encontrar a forma jus-
ta, a forma correcta, a forma que realiza com eficiência e beleza a síntese entre 
o necessário e o possível, tendo em atenção que essa forma vai ter uma vida, vai 
construir circunstância. Sendo assim, projectar, planear, desenhar, não deverão 
traduzir-se para o arquitecto na criação de formas vazias de sentido, impostas 
por capricho da moda ou por capricho de qualquer outra natureza. As formas 
que ele criará deverão resultar, antes, de um equilíbrio sábio entre a sua visão 
pessoal e a circunstância que o envolve e para tanto deverá ele conhecê-la inten-
samente, tão intensamente que conhecer e ser se confundem.”

fernando távora, 1999



. 
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Maquete de estudo 1:500, do quarteirão



Maquete de estudo 1:200, da topografia e da relação interior/exterior





Maquete de estudo 1:100, do palácio Almada Carvalhais



Maquete de estudo 1:100, da parede habitável

Maquete de estudo 1:100, do jardim formal

Maquete de estudo 1:100, do jardim




