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Resumo/Abstract
O Palácio Ramalhete, nas Janelas Verdes: uma tipologia de palacete pombalino

Palavras-chave

palacete,
pombalino,
casa senhorial,
nobreza de toga

Com um desenho de fachada seguindo os parâmetros impostos para a reconstrução da Baixa pós
terramoto, o Palácio Ramalhete revela na sua estrutura interior um inusitado programa de casa
nobre, constituindo-se como uma rara variante tipológica de arquitectura pombalina.
A investigação realizada permite traçar com precisão a data da construção desta casa cujo
primeiro proprietário, o Desembargador João Tavares de Abreu, realiza, a 2 de Maio de 1767,
um pedido de cordeamento ao Senado da Câmara de Lisboa.
O estudo desta casa, a par de outros exemplos levantados, permite detectar a formulação, no
período pombalino, de uma tipologia que, afastando-se do modelo tradicional de palácio, se
aproxima, nas suas características, de uma tipologia de palacete que divulgando-se no período
de D. Maria I irá adquirir a sua expressão acabada ao longo do século XIX.
The Ramalhete House, at Janelas Verdes in Lisboa: A tipology of the pombaline house.

Keywords

noble house,
pombaline
architecture,
rococo

The Ramalhete House presents a typical pombaline facade which follows the patterns imposed for
the reconstruction of the Baixa area after the earthquake. However, the investigation of its internal
structure reveals an unusual programme for a noble house which defines Ramalhete House as a special pombaline typology.
The research carried out allows us to be sure of the date of its construction, as stated in the petition
signed by the Desembargador João Tavares de Abreu, to the Town House of Lisbon, on the 2nd of
May 1767.
The study of this house, amongst other examples found in this period, allows us to establish a new
pombaline civil typology. It diverges from the traditional urban nobel house, getting closer in its
characteristics to the typology of Palacete, which emerges in the period of Dona Maria I and would
acquire its most mature expression during the 19th century.
Hélder Carita. Arquitecto. Doutoramento em História da Arte Moderna – arquitectura e urbanismo,
com o tema «Arquitectura Indo-Portuguesa na Região de Cochim e Kerala, modelos e tipologias do séc.
XVI e XVII». Professor na ESAD da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva divide os seus domínios de
investigação entre arquitectura e urbanismo sendo um das suas áreas privilegiadas a arquitectura civil.
Tem participado em vários projectos internacionais como Investigador da FCT e do Instituto de História
da Arte da FCSH- UNL.Entre as suas mais significativas obras publicadas destacam-se: Jardins em
Portugal - Tratado da Grandeza dos..., Ed. de Autor, Lisboa, 1987, Ed. Inglesa - Gardens of Portugal.
Antique Collector’s Club, London, 1989. Le Palais de Santos, Ed. Michel Chandaigne, Lisboa, 1997. Os
Palácios de Goa - Modelos e Tipologias de Arquitectura Civil Indo-portuguesa. Ed. Quetzal, Lisboa,
1995. Ed. Francesa - Les Palais de Goa. Ed. Michel Chandaigne:Paris, 1996. Ed. Inglesa Palaces of Goa.
Ed.Cartago,London. 1999. Lisboa Manuelina e a formação de modelos urbanísticos da época moderna
( 1496-1521), Livros Horizonte, Lisboa, 1999. Ritz – Quatro Décadas de Lisboa, Ed. Hotel Ritz AS,
Lisboa, 2000. Arquitectura Indo-Portuguesa na Região de Cochim e Kerala, Lisboa, Transbooks, 2008.
Ed. Inglesa: Indo-Portuguese Arquitecture in Cochin and Kerala, New Dely, Transbooks. 2009.

O Palácio Ramalhete, nas Janelas Verdes:
uma tipologia de palacete pombalino
Hélder Carita
1. INTRODUÇÃO

O

estudo do Palacete Ramalhete, nos seus aspectos históricos como
arquitectónicos, configurou um interessante e inusitado caso no contexto
das tipologias arquitectónicas desenvolvidas no período pombalino.
Apresentando-se a fachada ( Ilustração 1) como um edifício pombalino de rendimento,
a sua estrutura interior configura-se, no entanto, como um coerente programa de casa nobre.
Um piso térreo, com vestíbulo de entrada apoiado por cocheiras e serviços, dá acesso, por
escadarias de pedra, a um piso nobre de salas decoradas com uma notável colecção de
azulejos e de tectos em estuque relevado da segunda metade do século XVIII. Com ligação
por escadas de madeira, acede-se a um terceiro piso de quartos coroado, no final, por um
piso de mansarda para criados e arrumos.
As pequenas proporções desta casa, associadas a um coerente programa de distribuição
interior marcado por uma cuidada articulação funcional entre os vários espaços, apresentam‑se como características da tipologia de palacete, que aqui parece desenhar-se, de forma
precoce, como matriz de um modelo que, evoluindo no reinado de D. Maria I, terá a sua
plena formulação no século XIX.
Em termos de grupo social, esta tipologia expressa o forte apoio do Marquês de
Pombal a uma alta burguesia de grandes comerciantes, e paralelamente o afastamento da
antiga aristocracia de altos funcionários régios, do que o decreto contra “o puritanismo” é
emblemático. Assinado em 1768, este decreto determinava a anulação da exclusividade de
direitos da aristocracia hereditária, passando a poder atribuir-se altos cargos aos homens
de negócios, por valorização do conhecimento e do mérito. Dois anos depois era, ainda,
publicado um novo decreto régio onde a profissão de comerciante era considerada, de
forma significativa, como “nobre, necessária e proveitosa”.
No enquadramento do Palacete Ramalhete na conjuntura pombalina revelou-se de
particular significado o estudo do conjunto de edifícios que o Marquês de Pombal manda
realizar em frente do palácio da sua família na antiga Rua Formosa, actual Rua do Século.
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Ilustração 1
Palácio Ramalhete, nas
Janelas Verdes,
(c. 1767).

Sendo conhecidos vários alçados e plantas destes edifícios, mas uns assinados ainda como
Conde de Oeiras e outros já como Marquês de Pombal, datados de 1772, podemos concluir
que este processo decorreu num período entre os finais da década de sessenta e inícios da
década seguinte.
Neste conjunto, o edifício central, construído no início da actual calçada Pereira da
Rosa (antiga Calçada dos Caetanos) assume especial relevo dadas as suas características
particulares aliadas ao facto de termos conseguido associar os desenhos guardados no
Arquivo Histórico do Obras Públicas com uma planta inédita do piso nobre, pertencente à
Torre de Tombo.
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O estudo detalhado deste caso, de que conhecemos tanto o alçado como duas plantas,
permitiu-nos associar outros casos semelhantes de palacetes, situados já num período de
transição, nos finais do reinado de D. José I, que, com pequenas variantes, vão testemunhando
uma evolução desta tipologia.
Afastando-se das características do Palacete Ramalhete que segue de muito perto as
propostas seriais e repetitivas das frentes urbanas da Baixa, esta tipologia vai evoluir para
uma fachada mais singular que, concebida a partir de um eixo central ligando portal de
entrada com janela de tribuna, organiza os restantes elementos arquitectónicos num todo
único e coerente.
A contenção formal, de pendor racionalista e geométrico, dos exemplos pombalinos
dá lugar a uma maior liberdade na composição dos alçados e a uma tendência para a
valorização de aspectos decorativos. As entradas ganham novas configurações, com portais
geminados, as varandas do andar nobre tomam uma forma ondulada e saliente, no desenho
dos vãos as janelas são rematadas por frontões também salientes em formas curvas.
Recebendo da arquitectura pombalina uma vertente racionalista, esta tipologia
afasta-se do edifício de rendimento comum por uma concepção unitária na composição
da fachada bem como pelo programa interior, organizado, nos seus vários pisos, para uma
só família. No seu conjunto esta tipologia tende a apresentar-se com quatro pisos. A um
primeiro piso térreo, para entrada, cavalariças e serviços, segue-se um segundo piso, o
andar nobre, marcado por janelas de sacada, vocacionado para as salas e o convívio social.
O terceiro piso, salientado por janelas de peito, surge como o andar de quartos. Este andar
de quartos, que veremos mais tarde caracterizar o palacete, aparece aqui de forma precoce,
indiciando um novo entendimento da estrutura famíliar, tanto quanto à importância dos
seus elementos, como na sua relação com os criados, que vemos por fim serem localizados
num último piso de mansardas.
O tradicional grande portal de entrada que constituía, pelas proporções e decoração, o
elemento essencial de caracterização da casa nobre, desaparece, sendo substituído por uma
outra lógica onde a simetria, as proporções métricas dos vários pisos e a articulação dos
diferentes elementos arquitectónicos contribuem para conferir uma individualidade própria
ao edifício, face ás morfologias urbanas da cidade. Nestas características, assinalamos,
ainda, uma certa tendência para as fachadas serem animadas por alternâncias rítmicas
nos desenhos dos vãos, ora com vãos de molduras rectas alternando com vãos de molduras
recortadas, ora com janelas de sacada alternando com janelas de peito, facto que diferencia
estes edifícios das soluções dos alçados mais uniformes e repetitivos da Baixa de Lisboa.
ARQUITECTURA, ESTRUTURAS
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Ilustração 2
Pedido de cordeamento
à Camara de Lisboa, do
Desembargador João
Tavares de Abreu, 1767.
Arquivo Municipal
de Lisboa,
Livro de Cordeamentos
1760. s.n.
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2. O PALACETE RAMALHETE
Na sua história mais recente, o Palacete Ramalhete associa-se à mais alta nobreza,
sendo, ainda hoje, propriedade da família dos Viscondes de Asseca, que o herdaram dos
duques de Palmela que, por sua vez, o herdaram dos viscondes de Lançada. Uma cuidada
investigação arquivística permitiu-nos, no entanto, situar a origem da casa num outro meio
social: por iniciativa de um destacado Desembargador da Casa Real. Este facto associa, assim,
a tipologia e significado arquitectónico deste edifício, à emergência da chamada nobreza de
toga e à importância atribuída à grande burguesia de altos cargos na administração régia.
Mandado edificar no ano de 1767, pelo Desembargador João Tavares de Abreu, o
palacete resulta da transformação de um conjunto de quatro pequenos edifícios, como é
confirmado pelo seu proprietário no pedido ( Ilustração 2) que realiza ao Senado da Câmara
de Lisboa, datado de 2 de Maio de 17671. Destacado funcionário régio, o desembargador
João Tavares de Abreu viveu largos anos no Brasil onde exerceu, na cidade de Sabará, o cargo
de ouvidor. Aqui o Desembargador contrai matrimónio com D. Maria Aldonsa Pereira de
Aguirre, rica proprietária da Fazenda dos Penteados.
Como dão conta os Livros das Décimas da Cidade referentes à Freguesia de Santos, a
casa vem a ser herdada pelo ano de 17792 por um sobrinho do Ouvidor, o Desembargador
Luís António de Sousa Tavares de Abreu, casado, por sua vez, com uma filha de Maria
Aldonsa Pereira de Aguirre, Isabel Joaquina Pereira de Aguirre. O andar nobre é habitado
pelos proprietários e o segundo andar é alugado a Henrique Pope, referido como
comerciante holandês. Em 1802, por falecimento do Desembargador Luís António de Sousa
Tavares de Abreu a propriedade surge na posse de sua mulher D. Isabel Joaquina Pereira
de Aguirre, sendo o segundo andar alugado ao Desembargador João Anastácio Ferreira
Rapozo. Na falta de herdeiros do desembargador, o edifício é herdado pela irmã de sua
mulher D. Angélica Inácia Pereira de Aguirre casada com Inácio José de Sampaio Freire
de Andrade. Na realidade D. Angélica aparece num Auto de Justificação3, de habilitação de
bens de um tio no Brasil, como herdeira tanto de sua irmã como de seu irmão Marcos de
Sousa Carvalho de Aguirre.
Pelo ano de 1820 o edifício é dado como propriedade de Inácio José de Sampaio e Pina
Freire de Andrade, encontrando-se alugado ao cônsul de Nação Britânica4.
A razão do aluguer estará ligada com o facto dos Sampaio e Pina, mais tarde viscondes
da Lançada, possuírem um palácio na Rua Formoza (actual Rua do Século) sendo natural
que a casa fosse alugada ou cedida a familiares. A presença dos Sampaio e Pina na Rua
Formosa, em 1764, é-nos confirmada nos Livros das Décimas da Cidade, aí vivendo a viúva
de Manuel Sampaio e Pina, D. Ana Maria de Hann.
A CASA SENHORIAL
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A casa é herdada por Manuel Inácio de Sampaio e Pina, governador-geral da capitania
do Ceará, cujos feitos relevantes lhe terão merecido o título de 1º visconde da Lançada. Por
morte sem descendência do 2º visconde da Lançada, o edifício é herdado por seu irmão
António de Sampaio e Pina de Brederode, casado com a 3ª duquesa de Palmela, Dona Maria
Luísa de Sousa e Holstein.
Com este casamento, o edifício entra nos vastos bens da Casa Palmela. Nos inícios do
século XX, o palacete passa para a posse do 10º Visconde de Asseca pelo seu casamento, em
1910, com Dona Maria Luísa de Sousa e Holstein Beck, irmã do duque de Palmela tendo
aqui residido durante toda a sua vida.
O edifício é, entretanto, herdado pela filha deste casal, Helena Maria Correia de Sá,
casada com Vasco Scazzola Taborda Ferreira, mantendo-se actualmente na família com
funções de hotel.
Nos seus aspectos arquitectónicos o desenho da fachada do edifício acompanha as
propostas realizadas por Eugénio dos Santos e Carlos Mardel, integrando-se nas directivas
e modelos implementados depois do terramoto para a Baixa de Lisboa. Uma vez que no
ano de 1767 estes dois arquitectos já tinham falecido, o projecto do Palacete Ramalhete pelo
seu rigor arquitectónico, poderá ser atribuído ao arquitecto Reinaldo Manuel que na altura
ocupava o cargo de 1º arquitecto da Casa do Risco.
Digno de nota, é que na sequência do pedido de obras realizado pelo seu primeiro
proprietário, a Câmara efectua uma vistoria, registando-se a presença no local do Sargento‑mor Mateus Vicente de Oliveira, na qualidade de arquitecto da Cidade. Este facto pouco
comum, atesta a importância dada pelo Senado da Câmara de Lisboa a esta construção.
Cabe salientar que Mateus Vicente revela ao longo da sua vida uma tendência estética afecta
ao barroco final e rococó, afastando-se de forma clara dos pressupostos estéticos presentes
no traçado arquitectónico deste edifício. Numa aproximação a Reinaldo Manuel, como
atrás referimos, presumível autor do projecto, sabemos que ele trabalhou, neste período,
na qualidade de “arquitecto das águas livres”, no projecto de abertura do Largo fronteiro ao
Palácio das Janelas Verdes (antigo palácio dos condes de Alvor) onde desenha um delicado
chafariz para o centro da praça.
Fora de uma problemática de autoria, o Palacete revela uma composição de linhas
racionais e despojadas, animadas, no entanto, por pequenos detalhes que conferem
alternâncias rítmicas ao conjunto arquitectónico, afastando-se das soluções dos alçados
mais uniformes e repetitivos de Eugénio dos Santos.
Esta animação da composição expressa-se sobretudo nas janelas de sacada do andar
nobre, onde cinco janelas com molduras simples e rectas alternam com quatro janelas de
ARQUITECTURA, ESTRUTURAS
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Ilustração 3
Plantas do piso térreo e
do piso nobre do Palácio
Ramalhete, nas Janelas
Verdes

molduras com desenho recortado. Esta alternância é acentuada quando as janelas de sacada
se articulam verticalmente com os quatro portais de entrada e as quatro mansardas, que se
recortam no telhado, dotando o conjunto de uma animação rítmica de contida elegância.
É na relação entre o desenho do alçado e o programa interior (Ilustração 3) que o
palacete Ramalhete revela as suas características mais originais, cruzando as propostas
de edifício pombalino com um tradicional programa de casa nobre, o que conduz a uma
tipologia peculiar de casa nobre pombalina.
Em termos arquitectónicos, o alçado apresenta um piso nobre destacado por janelas
de sacada, onde dois frisos correndo ao longo de toda a fachada imprimem uma tradicional
tendência de horizontalidade. Quase em oposição, o edifício é desprovido do recorrente
grande portal de entrada, que se tinha instituído como elemento fundamental do modelo
de casa nobre, apresentando o piso térreo quatro portais iguais, à semelhança das tipologias
de edifício de rendimento definidas para a Baixa.
O portal, situado no topo direito da fachada, dá acesso ao vestíbulo de entrada, forrado
de azulejos de linhas neo-clássicas aferidas a um gosto D. Maria I e ao portal de ligação ás
cocheiras. Dois degraus em pedra, protegidos de guarda em ferro forjado, dão inicio às
escadas que, perpendicularmente á fachada principal, sobem até a chamada “sala vaga” do
piso nobre. Pela sua localização no programa interior este compartimento funciona como
núcleo de distribuição dos interiores do andar nobre, em que dois pequenos corredores
dão ligação, um à casa de jantar e cozinha e o outro ao jardim, dando também acesso ao
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Ilustração 4
Perspectiva da sala de
visitas do andar nobre
do Palácio Ramalhete
destacando-se a decoração azulejar do terceiro
quartel do século XVIII.

segundo andar, onde se distribuem os quartos. A uma primeira sala de espera seguem-se
a sala de visitas, ( Ilustração 4) de maiores dimensões, e uma última sala, com pinturas no
tecto, que na nossa interpretação teria correspondido a uma pequena sala de lavor dedicada
à dona da casa.
Neste conjunto de salas, os azulejos associam-se às decorações dos tectos em estuque
relevado, possibilitando, pela diversidade temática, uma melhor compreensão das funções
dos espaços e respectiva hierarquização no programa interior da casa. Na sala de espera
a azulejaria exibe um esquema de padrão, em três tons, envolvido por largas molduras,
numa temática corrente na época. Com uma notável qualidade estética, os azulejos da sala
principal patenteiam um apurado desenho de transição do rococó para um neoclassicismo
de inspiração Luís XVI. Delicadas grinaldas de várias cores, ainda de desenho rococó,
associam-se a largos medalhões encimados de laços e a molduras com palmetas e cordões
de gosto Luís XVI, sendo todo o conjunto atribuível à Fabrica do Rato que inicia a sua
produção em 1767. Em articulação com os azulejos, os tectos das zonas sociais apresentam
decoração de estuque com finos florões rococó, cuja delicada execução enfatiza o carácter
de representação destas áreas.
Voltando à “sala vaga” este espaço dá acesso a um compartimento recuado, voltado
sobre o jardim, cuja localização, independente e autónoma face as salas viradas sobre a
Rua das Janelas Verdes, aponta para uma função de gabinete destinado ao dono da casa.
A azulejaria adquire aqui um carácter mais sóbrio, em azul e branco, num padrão simples,
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de rosetas envolvidas por barras, que vemos repetir-se nos quartos, do terceiro piso, como
expressão de espaços mais íntimos e de menor representação social.
Ainda na “sala vaga” iniciam-se as escadas para o piso dos quartos, cuja estrutura de
madeira indicia funções secundárias na lógica distributiva da casa. Com uma distribuição
mais complexa, este andar apresenta três compartimentos sobre a Rua e uma pequena ala
voltada sobre os jardins que, a nosso entender, corresponde a uma extensão posterior para
alargamento da zona de quartos.
Devido à inclinação do terreno, a cozinha localiza-se no piso nobre, na zona das traseiras,
com ligação a um pátio, sendo apoiada por pequenas dependências de dispensas. Nas traseiras
da casa, forma-se uma sequência de pequenos pátios e jardins, separados entre si por altos
muros, indiciando obras posteriores de adaptação a exigências funcionais e de lazer.
3. OS PALACETES DO MARQUÊS DE POMBAL NA CALÇADA DOS CAETANOS
Numa tentativa de enquadramento do Palacte Ramalhete numa tipologia mais
abrangente, analisámos em paralelo dois palacetes encomendados pelo Marquês de Pombal
para os terrenos, que possuia junto a sua casa, um primeiro na calçada Pereira da Rosa
(antiga calçada dos Caetanos) e um segundo na Rua do Século.
Ilustração 5
Planta e alçado
perspectivado do largo
e casas do Marques de
Pombal na R. Formosa e
Calçada dos Caetanos.
Arquivo do Ministério
das Obras Públicas
Transportes e
Comunicações. D17B
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Em termos de cronologia, estes projectos apresentam a assinatura de Pombal como
marquês sendo assim posteriores a 1769, data da atribuição deste título, portanto elaborados
depois do Palacete Ramalhete.
Destes projectos, realizados na Casa do Risco, conhecemos não só os alçados, ( Ilustração
5), como as plantas do piso térreo e do piso nobre, caso raro no contexto dos projectos
implementados para a reconstrução de Lisboa, em que a maioria se restringe aos estudos
das fachadas. Pela forma detalhada como foram realizados, não excluímos a possibilidade
destes projectos terem sido pensados como modelos de referência, vocacionados para
uma burguesia que o Marquês de Pombal tentava promover e nobilitar, reconhecendo-a
oficialmente, como “nobre, necessária e proveitosa”.
De maiores proporções e implantado numa encosta muito acentuada, o edifício
situado no início da antiga calçada dos Caetanos é concebido em estreita articulação com o
traçado desta via que, contornando-o, vai subindo paulatinamente até ao interior do Bairro
Alto. Esta solução, se origina a formação de quatro fachadas, conferindo ao edifício uma
clara unidade, vai possibilitar uma maior iluminação e arejamento aos interiores, na linha
de uma reflectida valorização dos aspectos funcionais e construtivos que, em última análise,
caracterizam, a arquitectura pombalina e as orientações dos arquitectos da Casa do Risco.
Com quatro pisos e um último de mansarda para criadas5 e arrumos, a fachada
principal, com frente para o início da antiga calçada dos Caetanos, mostra uma composição
rigorosamente simétrica, centralizada pela ligação do portal de entrada com duas janelas
de sacada, o que imprime uma forte leitura axial ao conjunto. Este eixo central articula-se
com dois eixos secundários marcados pelo alinhamento vertical de portal, janela de sacada
e janela de peito, constituindo um elaborado sistema rítmico de animação do desenho da
fachada e de acentuação da unidade do conjunto.
Pela análise das plantas tanto do piso térreo como do andar nobre (Ilustração 6-7)
confirmamos tratar-se de uma casa nobre. Assinalando as plantas as funções de cada
compartimento, verificamos estar perante uma nova proposta de programa de distribuição
interior, onde o piso nobre aparece vocacionado apenas para a vida social, separando-se
da vida mais íntima, localizada num segundo andar de quartos. Digno de nota, o piso
nobre surge dividido em duas zonas, uma com uma sequência de duas salas seguidas de
gabinete e, em oposição, uma outra com um escritório, que apoiado por dois pequenos
compartimentos, denota claramente funções de comércio. Este escritório, com entrada
directa para a rua, associado à separação, da vida social e da vida íntima em dois diferentes
andares, emergem como elementos que veremos afirmarem-se de forma sistemática na
tipologia de palacete do século XIX.
ARQUITECTURA, ESTRUTURAS
E PROGRAMAS DISTRIBUTIVOS

199

Ilustração 6
Planta do Pavimento Nobre
nas casas que medeyão
entre a nova calçada da Rua
Formoza.
Legenda dos
compartimentos:
1ª Sala, 2ª sala, Gabinete,
Despença, Camara, Cozinha,
Despensa, Escada que desce
aos entresolhos, Escada
particular que sobe ao
2º pavimento, Escritório,
Câmara
AN/TT, Ministério do Reino,
Plantas, P-5263-19

Ilustração 7
Pormenor da planta com
o piso térreo das casas do
Marquês de Pombal na
Rua Formosa e Calçada dos
Caetanos.
Legenda dos
compartimentos:
“Cocheyra, Cocheyra, Casa
de Areyos, Cavalharyce,
Palheyro, Cavalharyce,
Cozinha, Casa pª criados,
Casa pª criados”.
Arquivo do Ministério das
Obras Públicas Transportes e
Comunicações. D17B

A construção do edifício demonstra um menor cuidado face ao projecto. A janela
de sacada que encimava o portal de entrada e enfatizava a linha axial da composição da
fachada principal perde o seu desenho original, mais elaborado, o mesmo acontecendo com
os portais laterais que acentuavam os ritmos arquitectónicos. Fica-nos porém o projecto
a testemunhar, nos seus pormenores, uma proposta de casa nobre vocacionada para uma
burguesia de grandes comerciantes, em clara emergência na época.
Ainda na antiga Calçada dos Caetanos, mas com fachada principal para a Rua do
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Século, o Marquês de Pombal encomenda outro edifício, de que existe o projecto, ( Ilustração
9) com alçados e plantas (Ilustração 10), e onde podemos confirmar, mais uma vez, a
função de habitação unifamiliar. Voltado a norte e dispondo de um lote mais pequeno, o
edifício é concebido em altura, com a fachada principal voltada sobre a Rua do Século, com
quatro pisos, sendo o piso nobre salientado por friso ligando cinco janelas de sacada com
molduras recortadas. Conferindo um certa axialidade e unidade ao desenho, o piso térreo
é marcado por grande portal ao centro, ladeado simetricamente por janelas de peito. Pela
planta podemos confirmar as funções do piso térreo, onde a entrada nobre se articula com
cocheira, cavalariça, palheiro, armazém e casa de moços. A referência explícita na legenda a
um compartimento, logo junto da entrada, para “armazem de fazenda”, confirma-nos mais
uma vez a vocação burguesa e comercial da casa. O alçado sobre a calçada dos Caetanos
apresenta um esquema mais geométrico e repetitivo. O piso nobre revela uma racional e
inteligente distribuição interior acusando cada espaço uma função explícita com luz natual
e a casa de jantar apoiada directamente pela cozinha e dispensa.
Verificamos que na planta do primeiro piso, a legenda assinala: “Planta do pavimento
nobre das casas”, evidenciando, mais uma vez, a vocação do projecto para habitação de
prestígio da alta burguesia.
Os casos analisados são poucos para poderem constituir uma tipologia, mas na
realidade as suas características distanciam-se da tipologia de casa nobre do século XVIII
que, ainda no período pombalino, tendia a optar por uma morfologia baixa e comprida,
com um piso térreo de serviços, o andar nobre destacado e grande portal de entrada.
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Ilustração 9
Prospecto das casas do Ill mo
e Ex.mo Sr. Marques de Pombal na calçada dos Caetanos
na frente que fazem para a
parte norte.
Rubrica: Marques de Pombal,
12 de Janº de 1772
BAHOP, D. 73A - D.0027
Ilustração 10
Plantas do piso térreo e piso
nobre das casas que se hande
fazer no extremo da Calçado
da Rua da Formoza.
Marquês de Pombal,
12 de Janeiro 1772.
Legenda dos compartimentos
do piso nobre
Patteo - Caza de Jantar
-escadas que dão uso aos
mais pavimentos - Salla vaga
- 1ª salla - Camara - Caza do
Toucador - Camara - Dispensa
- Corredor - escadas que dão
uso para a Rua Formosa.
BAHOP, Lisboa.
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Se o caso do Palácio do Marquês de Pombal na Rua do Século é um paradigma da
permanência desta tipologia, outros casos podem ser referidos, como o Palácio dos Cruz
Alagoa, na Rua do Escola Politécnica, o Palácio dos Rebelo de Andrade, ou o Palácio dos
Guiões, junto ao Rato.
Embora com base em apenas três casos analisados, não podemos deixar de assinalar
a sua consistência programática e arquitectónica, que aqui se expressa como matriz de
uma nova tipologia que desponta em clara sintonia com a ascensão de uma classe, que, em
termos sociais, dava os seus primeiros passos de afirmação social.

Ilustração 11
Prospecto da Rua de
Santo António que
principia do obelisco
para baixo.
Aprovado Porto, junta
das obras Publicas 21 de
Agosto de 1794
Ass. António Pinto de
Miranda.
Arquivo Municipal do
Porto. 10.337:16
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4. DO PALACETE POMBALINO AO PALACETE MARIANO
No reinado de D. Maria I, vemos surgir, tanto em Lisboa como no Porto, um conjunto
de palacetes marcados por esquemas mais variados na composição das fachadas, mas que
apresentam, na sua estrutura e composição arquitectónica, claras afinidades com os primeiros
casos que analisámos, realizados na época pombalina. Nestes palacetes encontramos a
propensão para uma maior verticalidade, com formação de um terceiro andar vocacionado
para quartos, menores proporções face aos palácios e grandes casas nobres, assim como
uma clara tendência para a individualização face ás frentes urbanas onde estes edifícios se
inscrevem.
A par de Lisboa, a cidade do Porto, tradicionalmente marcada por uma substancial
presença burguesa, atesta igualmente uma divulgação da tipologia de palacete, no âmbito
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da reformulação urbana da cidade e na abertura de novos eixos de crescimento, como são
os casos da Rua dos Clérigos (1792) e da Rua de Santo António (1795), vias que emergem
como ligação da cidade medieval com a zona planeada do século XVIII6. No processo de
abertura destas ruas, um projecto realizado por António Pinto de Miranda em 1794, para
o alçado da Rua de Santo António (Ilustração 11), afirma-se particularmente significativo.
Este desenho mostra um conjunto de edifícios unifamiliares, que, assinalados por pequenas
diferenças, se individualizam entre si, subentendendo claramente a formulação teórica
de uma tipologia de palacete que aqui se desmultiplica, ora pelo desenho do remate dos
frontões, ora pelo ritmo métrico dos vãos das fachadas.
Em Lisboa, os exemplos mais significativos registam-se igualmente em zonas de
prestígio urbano, neste caso o Chiado que no reinado de D. Maria I adquiria valores de
centralidade a nível de toda a cidade. Os casos de palacetes concentram-se particularmente
em duas zonas que neste período se encontravam em processo de reformulação urbana.
Referimo-nos à zona da Rua das Flores e Rua das Chagas e à encosta de S. Francisco,
descendo sobre a Rua da Alfândega. No primeiro caso a área em reformulação apresentava,
nos planos pombalinos, um desenho que preservava o antigo traçado quinhentista, com
uma sequência de quarteirões estreitos e compridos. Transparecendo, porém, novos
conceitos urbanísticos e vivenciais, este traçado é alterado sendo-lhe retiradas duas ruas
e criada uma outra transversal. Esta alteração dotava a zona de quarteirões mais largos e
rectangulares, permitindo a formação de lotes maiores, com jardins e vistas desafogadas
que, em última análise, se adaptavam melhor à tipologia de palacete emergente e a condições
de habitabilidade mais exigentes.
Num quadro de afirmação social, o palacete mariano aquire novas configurações, com
uma valorização dos portais de entrada, com molduras recortadas e ladeados por janelas ou
óculos, formando conjunto. As janelas do andar nobre tendem a salientar-se, com molduras
encimadas de frontões curvos e salientes e as varandas ganham proeminência, com mísulas
finamente decoradas, manifestando o conjunto um gosto mais decorativo marcado por
reminiscências barrocas.
Cabe salientar que esta mudança de opções estéticas se observa igualmente nas
tipologias de edifício de rendimento, que marcam especial presença em áreas previlegiadas
da cidade de Lisboa, com particular incidência na zona do Chiado e encosta das Chagas,
onde vemos surgir grandes edifícios que se destacam por uma forte acentuação decorativa.
Divididos por piso em grandes andares, estes edifícios revelam uma vocação para habitação
de luxo, num quadro social onde a burguesia tendia a afirmar a sua nova condição de elite.
Numa sistematização dos casos mais significativos, encontramos, na Rua das Chagas,
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Ilustrações 12 e 13
Palacete Andrade –
– O’Neill,
Rua Vitor Cordon, 21
e Palacete da
Rua da Emenda, 12-18.

o Palacete dos Condes de Casal Ribeiro, com um programa de apenas dois pisos, andar
térreo e andar nobre, seguindo um léxico arquitectónico de grande contenção, ainda afecto
a uma tradição pombalina. Como tendência comum a esta tipologia, o palacete apresenta
três fachadas urbanas, uma principal e duas laterais, facto que permitia dotar os interiores
de uma maior iluminação e arejamento. Nas traseiras, o conjunto completa-se por vasto
jardim correndo a toda a largura do lote7.
Outro interessante caso é o palacete Andrade - O’Neill, na Rua Vitor Cordon nº 21
(Ilustração 12), mandado construir nos inicios do século XIX, pela rica família Andrade,
com fortuna feita no Brasil. Por casamento, o edifício é herdado mais tarde pela família
O’Neill. Mais uma vez confrontamo-nos com um edifício situado entre duas travessas
usufruindo de três frentes urbanas e um terraço-jardim, situado nas traseiras, que goza de
uma notável vista sobre a barra do Tejo. Marcada por uma forte verticalidade, a fachada
principal apresenta o andar nobre ligado por varanda corrida e saliente, apoiada ao centro
por delicadas mísulas.
No nº6 da Rua da Emenda, encontramos outro caso onde se repetem as características
típicas desta tipologia (Ilustração 13). Dominando, aqui também, a verticalidade, o andar
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nobre destaca-se por altas janelas com molduras encimadas de frontões, contracurvados
nas janelas centrais e curvos nas laterais, onde uma larga varanda ondulante apoiada em
delicadas mísulas acrescenta um novo sentido decorativo.
Os casos analisados, tanto em Lisboa como no Porto, evoluem a partir do edifício
pombalino, enquadrados num processo de reordenamento urbano das duas cidades. Não
podemos deixar de referir que, num enquadramento mais alargado, a tipologia de palacete
mariano se manifesta igualmente por evolução do modelo de palácio barroco, repetindo
esquemas de fachada tripartida dividida por pilastras, com tramo central rematado por
frontão, recorrendo agora a proporções mais contidas e a esquemas mais variados de
composição, como são os casos do Palacete dos Marqueses de Pombal, nas Janelas Verdes,
do Palacete dos Viscondes das Laranjeiras, a São Pedro de Alcantara ou do Palacete Alves
Viana, a São Francisco, ao Chiado8. O tema afasta-se do âmbito do nosso estudo, onde
pretendemos, de forma pontual, estabelecer uma linha de continuidade entre as primeiras
formulações de palacete no período pombalino e a sua continuidade no período mariano.
CONCLUSÕES
Embora com base num pequeno conjunto de casos, pensamos ter recuado ao período
pombalino a génese da tipologia de palacete, cruzando este fenómeno com a emergência de
uma alta burguesia de grandes comerciantes e de altos cargos régios cujo reconhecimento
social, adquirido no quadro de estratégias definidas por Pombal permitia afirmar o seu
novo estatuto de classe no quadro da implementação de edifícios de habitação unifamiliar.
Vinculada na sua génese ao edifício pombalino, a tipologia de palacete demarca-se,
logo no seu início, por uma tendência de autonomização nas frentes urbanas com uso de
esquemas axiais no desenho das fachadas, a par de uma maior liberdade de composição dos
alçados.
Não podemos deixar de referir que o prédio de rendimento pombalino, formulado
por Eugénio dos Santos, se inspirava num modelo de palácio afecto à arquitectura chã,
apresentando um primeiro piso com janelas de sacada que repetia a solução de piso nobre.
Este facto determina uma certa proximidade entre edifício de rendimento e casa nobre,
estabelecendo-se a diferença entre eles sobretudo na organização interna; o primeiro
dividindo-se por andares de habitação, a segunda constituindo no seu todo uma habitação
unifamiliar, apoiada por cocheiras, serviços e zonas de criados.
É na relação entre o desenho do alçado com o programa interior que a tipologia de
palacete pombalino revela as suas características mais originais, cruzando as propostas
de edifício pombalino com um tradicional programa de casa nobre e conduzindo a uma
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tipologia peculiar de casa nobre pombalina.
Para além do seu programa interior, esta tipologia afasta-se do chamado edifício nobre
de rendimento por uma menor escala, adaptada às suas funções de habitação unifamiliar.
Neste aspecto, o palacete distancia-se igualmente dos modelos de palácios e de grandes
casas senhoriais, com tendência para uma morfologia mais baixa e comprida, com núcleo
central salientado por pilastras e com grande portal de entrada. Como paradigmas desta
tipologia podemos referir o Palácio dos Condes de Farrobo, o Palácio dos Viscondes de
Porto Covo ou o Palácio do Manteigueiro.
A escala intimista dos interiores, aliada à coerência e racionalidade do programa
distributivo, com um piso autónomo para quartos, preenchendo todo um andar, aproximam
estas propostas de tipologia de palacete que como vimos anteriormente, se irá multiplicar
no período do reinado de D. Maria I.
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