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Resumo/Abstract
O Palácio dos Condes da Ribeira Grande, na Junqueira.
Análise do conjunto edificado

Palavras-chave

Arquitectura,
Evolução
Arquitectónica,
Ribeira Grande,
Casas Nobres,
Palácio

O Palácio dos Condes da Ribeira Grande, na rua da Junqueira em Lisboa, é um caso singular de
residência nobre no contexto da arquitectura civil portuguesa. Foi residência da família e propriedade desta até meados do século XX. O seu conjunto edificado regista diversas campanhas
de obras e bem-feitorias que alteraram significativamente a sua estrutura espacial. O culminar
desta evolução arquitectónica, com as obras de grande envergadura realizadas no seu interior,
no final do século XX, veio dificultar a leitura conjunta do edifício e o seu entendimento enquanto residência nobre. Procurando contribuir para a compreensão do conjunto edificado,
baseamos o nosso estudo numa abordagem abrangente, relacionando a análise arquitectónica
do edifício com o estudo de documentação e cartografia de época.
Palace of the Counts of Ribeira Grande, in Junqueira.
Analysis of the built set

Keywords

Architecture,
Architectural
Evolution,
Ribeira Grande,
Manor Houses,
Palace

The Palácio dos Condes da Ribeira Grande, at rua da Junqueira, in Lisbon, is singular example of a
noble residence, in Portuguese’s civil architecture. It was the family’s residence and property till mid
XXth century and it presents several works and improvements, culminating with relevant works
promoted in late XXth century that affected severely the comprehension of the building whilst noble
residence. Aiming the comprehension of the built set we base our study in a broad approach, relating
the building’s architectonical analysis with the study of historical documentation and cartography.
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O Palácio dos Condes da Ribeira Grande,
na Junqueira. Análise do conjunto edificado
Mariana Pinto da Rocha Jorge Ferreira, Tiago Molarinho Antunes

“... nenhuma pessoa de qualquer estado, qualidade e condição que seja, desfaça ou
destrua em todo nem em parte qualquer edifício que mostre [antiguidade], ainda
que em parte esteja arruinado” 1

E

INTRODUÇÃO

sta investigação pretende ser um contributo para a construção de conhecimento
sobre património cultural e identidade nacional2, no tema da arquitectura
residencial nobre em Lisboa.
O Sistema de Informação para o Património Arquitectónico (SIPA), apresenta
actualmente um conjunto de 579 palácios classificados, que importa salvaguardar e valorizar.
Este conjunto reconhece 265 palácios em Lisboa e 32 outros exemplares no distrito de Setúbal.
A esta classificação, podemos juntar os inúmeros palácios e casas nobres, dissolvidos na
evolução da malha urbana e outros tantos dispersos no território português. De forma geral,
estes edifícios encerram em si diferentes características, pelas particularidades da sua génese
e apanágio da sua evolução arquitectónica. A revisão quantitativa do referido conjunto,
poderá ainda agrupar outros edifícios cuja nomenclatura está actualmente desacertada,
como exemplo referimos o actual caso de estudo, classificado sobre a designação - Palacete
da Ribeira Grande (ver Bibliografia / Documentos electrónicos).
O conhecimento e a compreensão desta cultura arquitectónica importam à preservação
e construção da identidade cultural, “estudar para conhecer, conhecer para conservar e
conservar para legar”3. A arquitectura funde-se com o desenvolvimento das necessidades
humanas, na criação dos espaços que ocupamos, modelados pela função. Esta produção
está intimamente ligada às representações que o espaço tem na sociedade e sua consequente
evolução. O estudo interessa particularmente à investigação em arquitectura, mas acima
de tudo, importa à criação de conhecimento que sustente a salvaguarda do património
arquitectónico e a sua desejável fruição.
ARQUITECTURA, ESTRUTURAS
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Ilustração 1
Fotografias de Eduardo
Portugal, 1900-1958:
[A] fachada Nascente do
palácio, 1935
[B] fachada Poente do
palácio, sem data.
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa - Cota: PT/
AMLSB/POR/058990 e
058986
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O projecto de investigação com o tema “A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro
(séculos XVII, XVIII e XIX), Anatomia dos Interiores”4, lançou através dum colóquio com
a mesma designação, um debate pluridisciplinar sobre a arquitectura residencial nobre. A
respeito da linha temática 2 – Arquitectura, estruturas e programas distributivos, apresentamos
o caso de estudo do Palácio dos Condes da Ribeira Grande, na Junqueira, em Lisboa. O
palácio está inserido num conjunto edificado contíguo, que integra também a capela de Nossa
Senhora do Carmo e um edifício de habitação no extremo Poente do lote em que se insere
(Ilustração 1). Embora se trate de três edifícios bem delimitados pelo tratamento plástico
das fachadas, estes comunicam internamente a apresentam uma leitura exterior uniforme. O
estudo compreende o conjunto edificado enquanto análise da evolução arquitectónica, mas
centra-se particularmente no edifício do palácio.
Para além do interesse óbvio já mencionado, entendemos que existem duas questões
que urge compreender na evolução arquitectónica do conjunto edificado: Qual a razão de
ser da incoerência e da disparidade plástica que existem entre a riqueza da sua volumetria
e decoração exterior e o programa decorativo na sua espacialidade interior? E, quais as
intervenções que o palácio teve na sua evolução arquitectónica?
Pretendemos contribuir para a clarificação da evolução arquitectónica e realizar, com os
dados que dispomos, uma análise ao interior do conjunto edificado, identificando no espaço
as zonas nobres, cuja dimensão e morfologia espacial tão bem delimitam, as zonas particulares
de carácter privado, cujas variações de plasticidade e proporção levantam algumas dúvidas, e,
as zonas de serviços, mais ou menos claras, dependendo da função..
A metodologia aplicada na análise do conjunto edificado tem por base um sólido
conhecimento do actual conjunto, fruto dos trabalhos de campo realizados in situ, que os
atuais proprietários nos facultaram5. Acrescentamos o cruzamento de um conjunto de
fontes que directa ou indirectamente se relacionam com o palácio: bibliografia elementar e
complementar, iconografia em gravura e cartografia dos séculos XVIII e XIX, documentação
de ordem religiosa e tributária, referentes à Freguesia de Nossa Senhora da Ajuda, e, um
inventário orfanológico realizado por falecimento da 5ª Condessa da Ribeira Grande em
17826.
Avançamos com uma leitura do actual conjunto centrada no edifício do palácio.
Abordamos a habitabilidade deste entre meados do século XVIII até ao final do século XX
e a sua consequente evolução arquitectónica. Prosseguimos com uma análise conjectural à
anatomia dos interiores e terminamos com as considerações delimitadas ao resultado do
estudo realizado.
A CASA SENHORIAL
EM LISBOA E NO RIO DE JANEIRO

ACTUAL CONJUNTO EDIFICADO
O Palácio dos Condes da Ribeira Grande situa-se num lote de terreno trapezoidal e
inscreve-se num rectângulo que ocupa toda a frente do lote, paralela à rua da Junqueira
em Lisboa. É um edifício chave na consolidação do contexto aristocrático, que a rua direita
para Belém teve entre os séculos XVIII e XIX, uma memória que apesar da transformação
urbana no crescimento da cidade, ainda hoje se mantém (Ilustração 3).
O culminar das intervenções arquitectónicas que recebeu ao longo da sua evolução,
revela-se na expressiva unidade plástica que o conjunto conserva na sua morfologia exterior,
reflectida na composição das fachadas e na definição dos volumes do palácio. É a expressão
concreta de uma intenção de projecto e resulta, seguramente, de desenho prévio. No que
respeita à volumetria e ao tratamento de alçados são evidentes algumas linhas de força que
ajudam a compreender a sua estrutura espacial. Correspondem a eixos estruturantes do
espaço, estão definidas em planta e são válidos ao nível dos alçados, concluindo-se por isso
de especial relevância, nas intenções projectuais transpostas em obra.
Começamos por referir um eixo que se desenvolve longitudinalmente ao edifício, ao
longo da parede Sul dos saguões, e que marca o limite entre a parte frontal do edifício e a
parte tardoz. Apesar de se tratar de um edifício unitário, constatamos que existem grandes
diferenças no tratamento plástico entre estas duas partes, não só no que diz respeito aos
eixos de simetria que definem o tratamento volumétrico e de fachadas mas também na
ARQUITECTURA, ESTRUTURAS
E PROGRAMAS DISTRIBUTIVOS

Ilustração 2
Eixos com o
desenvolvimento
arquitectónico do
edifício a traçointerrompido e
desenvolvimento
volumétrico do edifício
a vermelho.
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Ilustração 3
Litografia referente
ao Palácio dos Condes
da Ribeira Grande na
Junqueira, (sem data),
fotografada por Eduardo
Portugal, 1900-1958.
Fonte: RIBEIRO, Mario de
Sampayo – Do Sítio da
Junqueira, pág. 23
(ver bibliografia).

própria organização dos espaços interiores. Este eixo está relacionado com a evolução do
palácio e do conjunto. Para além disso, existem algumas paredes portantes do edificado que
consideramos essenciais na definição da espacialidade e que se prolongam verticalmente
através dos pisos: as que definem a entrada principal e o Salão Nobre, as que definem a
fachada frontal e os respectivos terraços laterais, a parede que delimita os saguões a Sul e as
paredes que definem os três volumes da fachada posterior (Ilustração 2).
Fachada
A fachada do conjunto apresenta uma uniformidade que integra três núcleos. Esta
noção visual está definida em cinco pontos. O primeiro corresponde à unidade dos elementos
arquitectónicos e decorativos no remate superior, de que são exemplo as balaustradas no
palácio e na capela. O segundo corresponde ao alinhamento da platibanda do edifício
Poente com a referida balaustrada, rematado igualmente. Em terceiro, o alinhamento e
desenho da cornija e friso que antecede o remate da balaustrada, envolve os corpos do
conjunto em contacto com a rua, o piso nobre do palácio e a capela com o edifício Poente.
Em quarto, as linhas de força da fachada, reflectidas no alinhamento dos vãos em todo o
conjunto e no remate superior no topo de todas as pilastras da fachada com urnas. O quinto
ponto refere-se à repetição do uso do remate central superior com ático, no palácio, na
capela e no edifício Poente, identificando desta forma três edifícios (Ilustração 4).
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Ilustração 4
Fachada e alçado
posterior do conjunto
edificado do Palácio
dos Condes da Ribeira
Grande.

No palácio, destacamos o eixo de simetria no volume central, marcado por um leve
e expressivo avanço que assinala a entrada principal no piso 0 e o Salão Nobre no piso 1
evidenciado por um varandim comum às três janelas de sacada desta divisão. Este corpo
é ainda marcado pelo frontão com as armas da família no interior, sobreposto com ático
e balaustrada no topo. É rematado lateralmente pelos dois terraços ao nível do piso 1,
limitados lateralmente por uma parede cenário, reforçando o eixo de simetria. Esta relação
de cheios e vazios no desenho da morfologia espacial exterior ocorre na uniformidade
do conjunto e revela um programa de jogos de volumetrias e cenografia. A nobreza desta
fachada é consolidada com uma forte campanha decorativa, marcada por uma linguagem
clássica cuja pormenorização do desenho arquitectónico e a criteriosa selecção de elementos
decorativos de representatividade, culminam na imagem exuberante de uma fusão estética
entre o barroco e neoclássico de influência francesa7.
Alçado posterior
O alçado posterior apresenta um desenho plástico consideravelmente menos elaborado do que o da fachada, com manifesta contenção na composição; dá continuidade ao
jogo de volumes e apresenta uma leve composição decorativa, com pequenos apontamentos
neoclássicos, de que o frontão do volume central é exemplo. O alçado posterior do edifício
destaca-se pela existência de três volumes cheios (de dois pisos), intercalados por outros
ARQUITECTURA, ESTRUTURAS
E PROGRAMAS DISTRIBUTIVOS
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Ilustração 5
Fotografia de divisões
no piso 0 - cozinha,
divisão privada e
cocheira/cavalariça.

vazios (de um piso), sendo o volume central de maior dimensão. Como resultado das condicionantes do terreno, o piso 0 encontra-se, pelo lado tardoz semi-enterrado, originando
o acesso ao jardim pelo piso nobre (1), através do volume central. O alçado é rematado lateralmente nos dois terraços por paredes cenográficas que delimitam a composição, sendo
que aqui se encontram à cota do terreno (um dos quais encerrado numa intervenção do
século XX). Os espaços que se encontram entre os 3 volumes principais são ocupados por
volumes mais baixos e com um tratamento decorativo austero. Quanto à grande dimensão
do volume da escadaria nobre, refira-se que é visível de ambos os lados do palácio e o seu
desenho é pouco enquadrado na actual plasticidade do conjunto, porém, é sem dúvida um
registo essencial na evolução do conjunto edificado.
Morfologia interior
O Palácio desenvolve-se em três pisos e cobertura. No que respeita ao piso 0 (Ilustração
5), a leitura da planta é aparentemente simples, na entrada principal a eixo do edifício situase o acesso a dois corredores de distribuição ao longo do eixo central de circulação interior,
de Nascente a Poente. Estes interligam uma zona de divisões maiores junto da fachada com
uma zona de divisões menores no interior. Estas abrem para dois saguões que, por sua vez,
comunicam com outras divisões na zona tardoz, enterradas ou semi-enterradas, ligadas ao
serviço da casa e com acessos aos saguões e ao piso superior através de pequenas escadas
de serviço. No lado Poente o palácio apresenta duas cozinhas, lado a lado, e as demais
divisões afectas à serventia, como despensas e forno. Um facto de grande importância é a
particularidade destas cozinhas comportarem um sistema de escoamento de águas através
de uma canalização de secção rectangular, posto a descoberto recentemente. Destacamos
ainda que o acesso às cozinhas pelo corredor de serviço a Poente que comunica por uma
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divisão com a escadaria nobre. Implantada após o saguão Poente, a escadaria nobre apenas
acede ao piso 1, mas comunica visualmente com o piso 2, através de uma janela interior,
situada no topo do seu elevado pé direito. Nos extremos laterais do edifício existem duas
grandes divisões que correspondem às primitivas cocheiras: a Nascente uma grande divisão
com abóbada cruzada de aresta é interceptada com uma arcaria de suporte de uma parede
mestra dos pisos superiores; e, a Poente, uma outra de dimensão equivalente com o tecto em
abóbada de berço com quatro arcos nervurados e equidistantes. Ambas têm dois portões
para a rua. No que respeita ao piso 0 interessa ainda referir que à direita do vestíbulo de
entrada, uma escada de desenho rectilíneo, actualmente desprovida de decoração, comunica
directamente com todos os pisos superiores incluindo um corredor no topo do telhado com
acesso directo ao topo Poente do palácio.
Relativamente à zona de aparato no piso 1 (Ilustração 6), o Salão Nobre adjacente à
fachada principal situa-se no corpo central a eixo. Do lado direito a Nascente, um conjunto
de quatro divisões intercomunicantes, uma grande antecâmara, duas outras menores,
sendo uma destas de secção circular e com um pé direito colossal rematado por clarabóia,
terminando no quarto de dormir com alcova semicircular e dois acessos à varanda Nascente,
virada a Sul. Do lado oposto encontra-se actualmente uma adulteração de um conjunto
semelhante, sendo que o original teria igualmente uma divisão com clarabóia de secção
rectilínea8. No interior deste conjunto situa-se, actualmente, uma área de distribuição
(Ilustração 16) referente às obras de final do século XX, com acesso à escadaria nobre, às
restantes divisões intercomunicantes deste piso e a escada de acesso ao piso 2. A eixo da zona
posterior localiza-se o acesso ao jardim. Desta zona para Nascente, situam-se um conjunto
de divisões intercomunicantes, três corredores que comunicam com diversas divisões, e,
dois acessos verticais entre o piso 1 e 2 realizados por duas escadas independentes, situadas
ARQUITECTURA, ESTRUTURAS
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Ilustração 6
Fotografia de divisões
no Piso Nobre (1) – tecto
da escada de aparato,
Salão Nobre e divisão
privada.
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uma imediatamente a seguir à outra, correspondendo: uma escada de cariz privado dedicada
à família e outra destinada ao serviço da casa. No topo Nascente do piso 1 existe ainda uma
escada de dimensões muito estreitas para o piso 2.
No piso 2 podemos destacar o seguinte: a zona central interior corresponde também a
uma zona de distribuição por corredor e que dá acesso às zonas laterais e a um grande salão
do volume central, sobre o acesso nobre ao jardim, actualmente subdividido. A Nascente
apresenta-se um conjunto homogéneo de divisões e a Poente um conjunto de divisões
totalmente descaracterizadas.
Na cobertura encontramos para além do corredor longitudinal, já descrito
anteriormente, um conjunto de pequenos quartos a Nascente, sendo o remanescente do
espaço, parcialmente visitável para manutenção da própria cobertura.
HABITABILIDADE DO PALÁCIO
A tentativa de entender a evolução de um espaço de representação, como é a residência
nobre na capital do reino, de uma das famílias dos Grandes de Portugal, procuramos saber o
seu uso, ou antes, a sua vivência e habitabilidade. Recorrendo ao uso de fontes complementares,
com a certeza duma interpretação individual, avançamos com a reunião de quatro fontes,
relativas à presença da família no seu palácio da Junqueira. Uma corresponde às memórias da
5ª Condessa de Povolide - A Nossa Junqueira 9, cujas informações clarificam os nascimentos
realizados na Junqueira, fonte da presença familiar e natural habitabilidade do palácio nestes
períodos. Outra avalia alguns dos dados contidos no Inventário10 realizado por D. Luís da
Câmara, pelo falecimento de sua mãe a 5ª Condessa da Ribeira Grande, D. Joana Tomásia da
Câmara. A terceira organiza alguns dos conteúdos registados no Livro da Décima da Cidade,
entre 1762 e 1834, para a Freguesia de Nossa Senhora da Ajuda11. Reproduzimos ainda uma
notícia da presença dos Condes da Ribeira Grande no seu palácio da Junqueira, registada no
Rol dos Confessados das desobrigações da Quaresma da Freguesia da Ajuda, no ano de 175412.
Esta notícia revela-nos que o 4º Conde, D. José Rodrigo da Câmara Telles (17121757), aqui viveu com a 4ª Condessa, D. Margarida Tomásia Francisca de Lorena (1707
- 1783) e sua única filha13 D. Joana Tomásia da Câmara (1731 – 1782), casada em 1748
com D. Guido Augusto da Câmara e Ataíde (1718-1770), irmão do 4º Conde. No conjunto
de pessoal destinado ao serviço da família e da casa, contam-se um total de 72 pessoas,
respectivamente; “9 criados graves, 3 guarda-roupas, 2 copeiros 6 cozinha, 6 criados, 4
moços de Libré (1 volante), 3 da cavalariça, 12 escravos, 2 alegados, 8 criadas graves, 4
criadas, 2 amas e 11 escravas”14.
Este panorama humano suscita-nos a complexidade de um programa de distribuição
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Ilustração 7
Pormenor do registo
da avaliação do palácio
no Livro da Décima da
Cidade em 1806.
Fonte: Arquivo Histórico
do Tribunal de Contas Cota: DC 19 AR 1806,
propriedade n.º 470

interior e levanta a discussão da habitabilidade no palácio da Junqueira. Um assunto que
levanta até hoje muitas dúvidas, devido ao estado de conservação interior, condicionante
constante da sua análise arquitectónica.
A vinda dos Ribeira Grande para Lisboa acontece com as funções do cargo de Coronel
de Infantaria que o 4º Conde vem desempenhar em 1752. É provável que toda a família o
tenha acompanhado, como se verifica no registo do Rol dos Confessados. Este ano é ainda
marcado com o falecimento de dois familiares no palácio da Junqueira, a 3ª Condessa15, D.
Leonor Teresa Maria de Ataíde de Meneses a 22 de Janeiro e a sua bisneta, D. Margarida
Maria Luísa Ana da Câmara, 3ª filha da 5ª Condessa, a 28 de Outubro.
Com o falecimento do 4º Conde em 1757, D. Joana Tomásia da Câmara torna-se a 5ª
Condessa da Ribeira Grande e Senhora de toda a Casa de seu Pai16. Viveu em Ponta Delgada
onde nascem os seus três primeiros filhos17 e terá ficado a residir na Junqueira a partir de
1752. Em 1754 consolida-se a presença da família na Junqueira, com o nascimento do seu
4º filho e futuro 6º Conde. É no palácio da Junqueira que se seguem os nascimentos de
D. Bernardo Maria António José da Câmara em Maio de 1755 e seu irmão, D. Francisco
Maria Xavier da Câmara, a 28 de Novembro de 1756. Nos 30 anos da sua permanência na
Junqueira, até ao seu falecimento em 1782, o Palácio dos Condes da Ribeira Grande foi
essencialmente governado por si, já que o 5º Conde foi encarcerado na prisão da Junqueira
após 1758, pela sua linhagem à família dos Távora.
Os “bens que ficaram por falecimento da ilustríssima e Excelentíssima Condessa da
Ribeira Grande”18, ilustram bem o quanto este palácio foi habitado. Verifica-se uma casa
apetrechada de mobiliário usado e as inúmeras divisões da residência: a caza do docel, a
Caza dos retratos, a Sala da primeira antecamara, a Caza da camera amarela, o Camarim
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Ilustração 8
[A] Pormenor da zona
da Junqueira em 1727.
Planta Topográfica da
Marinha das Cidades
de Lisboa Ocidental e
Oriental desde o Forte
de S. Joseph de RibaMar até o Convento do
Grilo feito no ano de
1727. Lisboa.
Fonte: Museu da Cidade
- Cota: MC. DES. 1403.
[B] Pormenor da zona
da Junqueira entre 1733
e 1763. Lisboa. Zona
Marginal, de Belém
ao Cais de Santarém.
Projecto do cais novo.
Planta topográfica assinada por Carlos Mardel
entre 1733-1763.
Fonte: Arquivo Histórico
do Ministério de Obras
Públicas e dos Transportes - Cota 1:2619,
cota nova: 27C
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verde, a Segunda caza de docel, a Caza da camera emcarnada, o Camarim emcarnado e as
Cazas da varanda, que incluíam a caza do jantar, duas salas, um escritório. A este conjunto,
junta-se-lhe as descrições de objectos, tecidos e tapeçarias, candeeiros e louças, e, uma
quantidade significativa de utensílios para a copa e cozinha. Interessa referir que os dados
descritos neste inventário denotam no conjunto dos artigos descritos, um uso revelador de
uma vivência continuada19.
A respeito do imposto da Décima da Cidade em 1762, a propriedade n.º3 na rua direita
de Belém, é descrito “Hum Palacio do conde da Ribeira que consta de Cazas Nobres, em
que vive noutras moradas que tudo aluga (…)”. Numa nota lateral lê-se, “Pagou a Condeiça
da Ribeira os quinze mezes vencidos no fim de Dezembro do Ano de 1763, Lixª 5 (Maio?)
de 1764”. É portanto provável que a gestão do património pela 5ª condessa seja iniciada
na década de 60 do século XVIII, sendo que o aluguer registado, não corresponde a um
abandono da residência, antes um reflexo da gestão do património familiar.
É em 1764 que palácio avaliado em 384$560 reis, aparece referido como “Propriedade
da Condessa da Ribeira, que vive com seus criados”20. Este valor aumenta para 400$000
reis em 176622, onde consta o palácio, quinta e umas casas, onde a Condessa vive, incluindo
8 criadas da senhora, 4 criados do futuro 6º Conde, que aqui tinha 10 anos de idade, e 21
criados de casa21. Em 1771, a boa gestão da propriedade aumenta a avaliação do palácio
para 600$000 reis, somando aqui o “pomar de espinho e parreiras avaliado tudo em 12$000
reis”23. Terá sido por esta razão que a propriedade junta agora mais 43 pessoas afectas ao
serviço. Assim se confirma o grande impulso que a vida no Palácio dos Condes da Ribeira
Grande teve com a 5ª Condessa. De 1772 até à data do seu falecimento em 1782, o “Palácio
que ocupa a mesma Exma Condeça avaliado em 600$000 reis”24, junta ainda 12$000 reis
referentes ao pomar de espinho e parreiras, o rol de criados já referidos e o arrendamento
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Ilustração 9
Pormenor em escala,
com o cruzamento entre
o actual conjunto edificado e o levantamento
topográfico assinado
por Carlos Mardel entre
1733 e 1763.
Fonte indicada
na ilustração 8 [B].

de umas lojas avaliado em 16$000 reis, totalizando um imposto de 648$000 reis.
D. Luis António José da Câmara (1754 - 1802), 6º Conde da Ribeira Grande, continua
a viver no palácio da Junqueira, onde nascem os seus dois primeiros filhos, D. Guido da
Câmara em 1779 e D. Leonor da Câmara25 em 1781. O seu terceiro filho e futuro 7º Conde,
D. José Maria António Gonçalves Zarco da Câmara (1784 – 1820), nasce no Rio de Janeiro.
Nesta data o palácio é arrendado ao Duque de Aveiras e assim se mantém até 1791. Entre
1802 e 1805, a Décima da Cidade regista na propriedade do Excelentíssimo Conde da Ribeira a
maior avaliação relativa ao imposto cobrado - 681$600 reis. Entendemos que esta actualização
corresponde novamente à adequada gestão de valorização do seu património familiar.
As notícias sobre a presença do 7º Conde no palácio da Junqueira, são inconclusivas,
porém, é durante o seu tempo que nos chega a única informação clara relativa a obras
realizadas no palácio da Junqueira em 1806, de Raquel Henriques da Silva26, “Palácio devoluto
por se andar reedificando”27, e, se verifica a manutenção da gestão patrimonial - “consta
mais do seguinte A loja arrendada a Manuel Comlebidas (?)”28 (Ilustração 7). Aparentemente
terá estado em Lisboa pela notícia do seu casamento a 2 de Julho de 1810 com a filha dos
Marqueses de Castelo Melhor e terá voltado de novo à Corte do Rio de Janeiro, onde casou
segunda vez D. Mariana de Almeida, Dama da Rainha D. Maria I e filha dos Marqueses de
Lavradio. Deste casamento teve dois filhos, D Francisco de Sales Gonçalves Zarco da Câmara
(1819-1872), futuro 8º Conde e D. Maria Rita Gonçalves Zarco da Câmara que casou na
capela do palácio da Junqueira pouco depois do falecimento de seu pai em 1820.
À parte da boa gestão que se verifica entre 1802-1805 e a campanha de obras de que foi
alvo em 1806, pouco sabemos acerca da habitabilidade do palácio até à notícia do nascimento
do primeiro filho do 8º Conde e futuro 1º Marquês da Ribeira. É com a sua presença que a
residência vive novamente uma presença familiar, registada com o nascimento dos seus oito
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Ilustração 10
[A] Pormenor de uma vista
panorâmica de Lisboa em
1763, de Bernardo de Caula
(1 folha, dimensões do desenho original 22,5X140,5cm),
Fonte: Biblioteca Nacional Cota: D. 177 R.
[B] Pormenor de uma cópia
de outra vista panorâmica de Lisboa em 1763, de
Bernardo de Caula (2 folhas,
dimensões 2,920X0,470m+2,
800X0,476m=5,720m), desenhada por Hermann Shutte
em 1886,
Fonte: VIDAL, Frederico
Gavazzo Perry RIBEIRO,
Mario de Sampayo –
Vista panorâmica de Lisboa
de 1763.
(ver bibliografia).
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filhos no palácio da Junqueira, respectivamente nos anos de 1843, 1845, 1847, 1848, 1852,
1854, 1858 e 1870. A manutenção da residência na Junqueira é confirmada pela presença
das famílias do 9º Conde D. José Gonçalves Zarco da Câmara (1843-1907) e do 10º Conde
D. Vicente de Paula Gonçalves Zarco da Câmara (1875-1946). O arrendamento parcial que
o palácio teve a partir do final do século XIX destinado a uso escolar, tornou-se integral em
meados do século XX.
EVOLUÇÃO ARQUITECTÓNICA
O primeiro núcleo edificado que dá origem ao Palácio dos Condes da Ribeira Grande
surge na primeira metade do século XVIII, no loteamento da quinta pertencente a João de
Saldanha e Albuquerque, do morgado da Junqueira29. Esta foi aforada no início desse século
e o beneficiário de um dos talhões foi o 2º Marquês de Niza, D. Francisco Baltasar da Gama
(1636 – 1707), que aí construiu o primeiro conjunto de Casas Nobres.
Em 1724, a propriedade da Junqueira que consta de uma quinta e palácio, pertence ao
4º Conde da Ribeira Grande, D. José Rodrigo da Câmara Telles (1712-1757). Esta advém
por via de herança que este recebe directamente de seu avô, 2º Conde da Ribeira Grande,
D. José Rodrigo da Câmara30 (1666 - 1724), por falecimento de seu pai 3º Conde da Ribeira
Grande, D. Luís Manuel da Câmara (1685 – 1723).
Os dois levantamentos topográficos que apresentamos na ilustração 8 demonstram
aparentemente uma suspensão na evolução arquitectónica deste edifício entre 1727 e
algures entre os anos de 1733-1763. Olhando para o desenho topográfico, salta à vista um
edifício em “U”, a esta data designado por Casas Nobres, com um pátio-de-honra murado.
Um exemplo de comparação em termos de morfologia arquitectónica é o Palácio da Mitra31,
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em Marvila. Os dois integram um pátio-de-honra e apresentam o poço na ala Poente, o
que sugere a proximidade das cozinhas e serviços. Neste sentido podemos especular que a
cozinha das Casas Nobres dos Marqueses de Nisa se situaria na ala Poente, deixando a zona
de aparato reservada à ala Nascente, conforme o exemplo referido.
Face à carência de documentação segura, avançamos com uma análise contida, que
procura decifrar em linhas gerais a evolução da configuração do palácio, tendo sempre
presente os conhecimentos adquiridos na análise arquitectónica in situ.
Num exercício de análise ao actual conjunto edificado, realizámos a sua sobreposição
em proporção com alguns levantamentos topográficos, dos quais destacamos o levantamento
assinado por Carlos Mardel (Ilustração 9). O resultado indica que as pré-existências foram
integradas na reedificação do novo edifício, o que de certa forma é consensual na evolução
arquitectónica desta época.
Os dois pormenores de gravura referentes ao ano de 1763 (Ilustração 10) exibem
claramente edifícios diferentes. A justificação reflecte-se naturalmente no teor do desenho,
na diferença das suas dimensões e consequentes pormenorizações. No entanto, consideramos
que contêm em si, alguns dados sobre a evolução arquitectónica do conjunto edificado. A
ilustração 10 [A] expõe parcialmente o edificado e revela dois edifícios, ambos de dois pisos,
sendo o primeiro rematado com telhados de tesoura e o segundo, encostado, com uma leve
inclinação para a frente da rua, em acordo com o levantamento de 1727. A ilustração 10 [B]
mostra a totalidade do edificado com dois pisos e cobertura (n.º 37 Comte da Ribeyra), sendo
perceptível duas situações: o desenho uniforme marcado pelo alinhamento do conjunto à
rua e a antiguidade da zona Poente, patenteada na morfose do desenho.
O actual conjunto corresponde uma ampliação longitudinal da construção e redesenho
no alinhamento do palácio com rua. As características técnicas da construção presentes na
concepção das cocheiras/cavalariças sugerem que esta benfeitoria poderá corresponder ao
reaproveitamento da antiga construção que no levantamento de 1727 tendia com um ângulo
diferente do edifício principal. A ampliação do edificado acrescentou igualmente profundidade
ao conjunto. Além da escada de aparato, são as cozinhas do palácio que confirmam esta
evolução na zona posterior. Situação visível na espacialidade interior e técnicas construtivas,
contemporâneas do século XVIII. Como integração de pré-existências, salientamos a actual
entrada de coches situada exactamente no espaço que fora o pátio-de-honra.
Sobre o programa distributivo existente nas Casas Nobres da primeira metade do
século XVIII e a sua manutenção na evolução do palácio, acreditamos que esta coexistiu.
Assim o verificámos no inventário do falecimento da 5ª Condessa, nas “bem-feitorias feitas
no Palacio da rezidencia dele inventariante no sítio da Junqueira”, das quais salientamos:
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Ilustração 11
Vista da Rua da Junqueira
com o Palácio dos Condes
da Ribeira Grande em
1935,
Fonte: CÂMARA, Maria
Emília Seabra da - A Nossa
Junqueira, sem paginação
(ver bibliografia).
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Huma escada nobre e principal do palacio a qual foi mandada fazer mais larga dando-lhe mais
lus e feita com muito mais nobreza do que a que existia antes alimpando-se asi as pedrarias que
se achavão feitas e fazendo algumas que faltavam em os arcos e seos arqui-(fl. 107v)travados e
degraos e corrimões fazendo os tétos dos lanços e taboleiros de abobeda ornado tudo com molduras e estuque lavrado guarnecendo as paredes de escachola(sic.) e seo azulejo de brutesco e
pondo portais e portas em os taboleiros para emtrada das salas…

A descrição segue com as indicações das divisões referentes à zona Poente do piso
nobre, sala de espera do quarto nobre, primeira sala, casa de passagem, corredor, casa do
oratório. Como distribuição sequencial semelhante após a escada de aparato, referimos o
Palácio Pombal à rua do Século, também este com um oratório e clarabóia. Na ilustração
11, podemos ver a clarabóia que aqui existia em 1935. Não é absoluto que esta pertença à
morfologia interior desta zona no século XVIII. Contudo, as intervenções aqui realizadas na
década de 80 do século XX eliminaram a possibilidade desta confirmação. Em continuidade,
veja-se aqui um importante trecho sobre a intervenção na zona de aparato de carácter
particular, situado na zona Nascente do Piso Nobre:
E assim mais no quarto que hera da Excelenticima condessa da Ribeira Grande do
modo acima huma parede que foi apiada athe o seo fundamento a qual foi feita de novo para
Ilustração 12
[A] Gravura com o tema
“Vista de Lisboa tomada
da Junqueira” de H.
L’Evèque, 1815.
Fonte: Revista Municipal de Lisboa, n.º56,
1º trimestre de 1958,
pág.79 a.
[B] Pormenor.

dar largura de hum corredor que foi devedido com hum frontal em o logar onde estava a
referida parede a qual foi feita de novo aproveitando nela todos os matriais que sahirão dos
desman-(fl. 109)chos acrescentando o madeiramento e o tilhado forrando e vigando e asoalhando o tranzito do dito corredor e fazendo tabiques para as devizões de quatro cazas que ha
no referido quarto as quais forão cambotiadas e seos tétos feitos de estuque lavrado e todas
assoalhadas de madeira do Brazil e azuleijadas e as paredes guarnecidas de escaiola e sendo
tudo bem visto e examinado pelos louvados competentes avaliarão a referida bem-feitoria
por comua e geral estimasão na quantia de seiscentos mil reis com que se sahe.

600$00

Face aos dados apresentados, confirma-se que as antigas Casas Nobres terão sido
alvo de obras durante o século XVIII. Com sérias dúvidas quanto aos períodos em que
estas ocorreram. Interessa também reflectir sobre o inventário da 5ª Condessa, onde, à
parte da ampliação das Escadas Nobres, nada refere sobre obras de ampliação do Palácio,
antes “benfeitorias”. Esta situação indicia que o palácio possa ter tido obras de ampliação
realizadas até 1757, ano do falecimento do 4º Conde. Da mesma forma que as obras de
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reedificação do conjunto em 1806 poderão estar descritas no inventário pelo falecimento
do 7º Conde em 1820, no Rio de Janeiro.
A ilustração 12 apresenta uma gravura onde consta o palácio em 1815. Esta exibe
o volume central sem o actual revestimento exterior e diferenças significativas nos dois
núcleos reedificados a Poente. Contudo, não dispomos actualmente de conhecimento
suficiente sobre a data de execução desta e da sua veracidade quanto à representação do
edificado. Interessa ter em conta que a reedificação do palácio em 1806 é claramente uma
grande obra, e os seus interiores terão sido intervencionados, como nos indica a expressão
“devoluto”. Aparentemente o volume central foi apropriado no exterior, por uma intervenção
decorativa na espacialidade arquitectónica existente. Esta grande intervenção só poderá ter
sido concretizada em duas situações, ou em 1806 pelo 7º Conde, ou na primeira metade
do século XIX, caso a representação da ilustração 12 corresponda a uma representação
fiel. No caso das obras referentes à zona posterior, os dados são inconclusivos. Por um lado
consideramos algumas obras, de que são exemplo as cozinhas, correspondem ao século
XVIII, por outro, a volumetria exterior e decoração aplicada, de que é exemplo o volume
central, situam-nos no século XIX.
Os dados referidos nos livros da Décima da Cidade, revelam que entre 1808 e 1834, o
palácio passa a contar com mais números de porta o que coincide com a actual disposição
do edificado.
187 A cocheira incluída com o palácio; 188 até 191 O palácio por conta do dono avaliado em
600$000 Reis; 192 Uma incluída na avaliação do palácio dada ao correeiro Exmo. João Vicente; 193
a 194 as cocheiras incluídas; nota tem 3 parelhas de carruagem um cavalo de montar e dois cavalos.

A excepção ocorre em 1824, com a avaliação da décima em 300$000 reis, sendo que
em 1825 volta a ter o valor de 600$000 reis. Esta diferença pode corresponder a outra obra,
mas dificilmente dirigida pelo 8º Conde que à data teria 5 anos. A sua presença no palácio
está registada com o nascimento do seu primeiro filho em 1843, e até á data não dispomos
de dados sobre a sua intervenção no conjunto edificado, antes registos da sua intervenção
nos interiores do palácio em meados do século XIX. É visível na decoração interior e nos
revestimentos e equipamento, como a porta de madeira no vestíbulo que antecede a escada
nobre, pintura decorativa e algumas portas com bandeira que o interior do salão nobre
ainda conserva (ilustração 6), elemento igualmente representado na ilustração 3, nas janelas
de sacada do piso nobre.
Enquanto o palácio manteve as funções de residência, as intervenções realizadas no
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Ilustração 13
[A] Pormenor de pintura
decorativa no Salão
Nobre no Palácio de
Porto Côvo, [B] Salão
Nobre no Palácio de
Porto Côvo.
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Ilustração 14
[A] Clarabóia a nascente
do Piso Nobre.
Fonte: Arquivo Municipal
de Lisboa, Fotografia de
Eduardo Portugal, 19001958: Cota: PT/AMLSB/
POR/060349
[B] Pormenor interior
da divisão, relativa a
uma antecâmara situada
na zona nascente do
Piso Nobre.
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seu interior, corresponderam a obras de benfeitorias, que aparentemente pouco alteraram o
seu programa distributivo, antes, conservaram o seu interior com o restauro e preservação
da autenticidade. Certo é que em algumas divisões, prevaleceu a actualização de gosto
decorativo, o que promoveu cirúrgicas intervenções espaciais, de que são exemplo as bemfeitorias - fazendo tabiques para as devizões de quatro cazas que ha no referido quarto, onde
se insere uma divisão com uma clarabóia, que poderá ter sido edificada pela 5ª Condessa
durante a segunda metade do século XVIII em data anterior a 1782 (Ilustração 14).
Durante o século XX, parte do conjunto é arrendado para desempenhar actividade
escolar. Esta alteração de uso originou um outro tipo de intervenções, em desacordo com as
funções de residência. Naturalmente, a intensidade da utilização, condicionou a durabilidade
dos materiais e a espacialidade residencial, promovendo sucessivas obras de adaptação e
melhoramentos, adequados às novas funções e especificidades académicas. O culminar deste
processo deu-se no segundo quartel do século XX, onde uma parte da zona central do palácio
foi intervencionada nos sucessivos pisos, elevando inclusive a cobertura, e, originando uma
perda de autenticidade espacial primitiva, de forma transversal e vertical (Ilustração 15 e 16).
Em termos de circulação secundária, de carácter privado e de serviços, pode ainda ser
alvo de estudo o exemplo existente no topo Nascente do palácio. Esta tipologia de acessos
verticais colaterais nos topos de palácios de morfologia rectangular é bastante recorrente,
como exemplo podemos referir dois exemplos em Lisboa, o Palácio Pombal à rua do século
no Bairro Alto, ou o Palácio de Porto Côvo (Ilustração 13), na Rua de são Domingos à Lapa32.
ANATOMIA DOS INTERIORES
Entendendo, de uma forma simplista, a Anatomia com a Ciência que estuda a
morfologia interna de um ser vivo, tentamos aqui fazer uma aproximação semântica
e abordar a estrutura interna do edifício, procurando compreender os usos dos diversos
espaços que o compõem e a sua organização funcional na perspectiva de compreender, na
medida do possível, o seu funcionamento geral.
É evidente, pelo que atrás foi escrito, que a leitura da organização interna do Palácio
dos Condes da Ribeira Grande não é de modo algum linear e se encontra muito dificultada
por duas circunstâncias específicas: a primeira e mais recente prende-se com a adaptação do
palácio a equipamento escolar e às grandes obras promovidas pelo Ministério da Educação
numa área considerável do palácio, “apagando” completamente a estrutura primitiva a
Poente; e a segunda, fruto da evolução natural do edificado, relacionada com as diversas
campanhas de obras promovidas ao longo do tempo, de alterações, de actualizações e de
ampliações, sobre as quais existem esparsas informações.
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Por outro lado, a vivência do palácio, transmitida pelas diversas fontes consultadas,
dá-nos pequenas indicações e contributos importantes sobre a utilização do edificado sendo
certa a sua ocupação mas continuando, para o nosso entendimento, incerta a sua forma.
A abordagem que aqui fazemos é, de certa maneira, anacrónica, tentando ler nos dias
de hoje e à margem das intervenções do século XX, o que foram aqueles espaços no tempo
em que o palácio era palácio, sem fazer, à partida, uma datação dos espaços analisados e,
portanto, sem fazer a correspondência com as diversas fases de obra que considerámos... E
uma vez mais, centrar-nos-emos no edifício do palácio propriamente dito, considerando
que as ocupações quer da capela quer do pequeno edifício do extremo do lote se encontram
relativamente clarificadas (Ilustração 15).
De uma forma geral podemos afirmar que o piso 0 do palácio se encontra mais
associado a áreas de particulares e de serviços, sendo imediatamente reconhecíveis diversos
espaços. Começamos por referir as cocheiras, localizadas nos extremos sudeste e sudoeste
do edifício, acrescentando que a cocheira Poente é, claramente, a cocheira de aparato, da
entrada nobre e principal ao palácio e a cocheira Nascente, em contraponto, será a cocheira
de serviço. No extremo noroeste podemos identificar a cozinha e suas dependências, não
só pela própria morfologia dos espaços e existência das chaminés e forno, mas também pela
presença, no exterior, do poço, elemento imprescindível nesta zona de serviços. Ainda neste
piso é importante referirmos o vestíbulo de aparato, que liga a cocheira Poente à escadaria
principal, as diversas áreas de circulação e os saguões. Salientamos também o vestíbulo de
entrada principal, que apesar de ser o elemento axial do alçado principal, não nos parece ser,
de facto, o vestíbulo de aparato do palácio. Considerando que as salas contíguas serão salas
de trabalho ou de recepção da área de trabalho, este espaço parece funcionar como entrada
principal desta zona de particular. As restantes divisões deste piso não possuem outros
elementos que nos permitam identificar funções específicas e consideramos que fazem parte
da área de serviço / trabalho do palácio.
O piso 1 é, claramente, o piso nobre do palácio, apresentando, à primeira vista, uma
organização morfo-funcional em linha com o que poderíamos esperar num edifício deste
tipo. No entanto, há diversos espaços cuja função não é evidente e, para além disso, as obras
do século XX vieram alterar substancialmente a leitura de outros. Destacamos o Salão Nobre
que, apesar de se encontrar também bastante alterado nomeadamente ao nível da estrutura
de pavimento e dos acabamentos, conserva toda a sua espacialidade. A Nascente do Salão
Nobre encontramos um possível “apartamento” consolidado, entendido como o conjunto de
salas mais ou menos privadas afectas ao dono ou à dona da casa. A Poente do Salão Nobre
existe um conjunto semelhante tipo “apartamento” que entendemos não ser autêntico. As
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Ilustração 15
Desenho dos pisos
do palácio com
a identificação
conjectural das zonas
de aparato, as zonas
particulares, as zonas
de serviços e o alcance
da última intervenção
realizada na década de
80 do século XX.
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obras do século XX tiveram consequências especialmente nefastas neste piso, dificultando o
entendimento da ligação espacial (Ilustração 16) entre a escadaria principal e o Salão Nobre.
Inicialmente, pensámos que haveria outro “apartamento” aqui localizado, semelhante ao que
existe nos dias de hoje, mas a consulta das fontes e a comparação com outros palácios levanos agora a pensar numa ocupação distinta, para além da sala vaga, um conjunto de divisões
relativas ao percurso até ao Salão Nobre e uma outra zona particular com a casa do oratório33.
A Poente do conjunto e localizada entre dois terraços do edifício, com acesso, portanto,
ao exterior, existe uma outra divisão de aparato que pensamos poder corresponder a uma
galeria. Desconhecemos a sua função específica mas entendemos que poderia ser também
uma sala de recepção. Merecem destaque também, os conjuntos de divisões que encontramos
na zona Nascente do palácio. Numa categoria diferente estes conjuntos de espaços poderiam
funcionar também como “apartamentos”, provavelmente dirigidos a outros membros da
família que coabitassem no palácio. No piso 2 encontramos também dois destes conjuntos de
possíveis “apartamentos” e outras divisões de maior dimensão.
Interessa ainda referir que este palácio corresponde, pelas várias características já
mencionadas neste estudo, à residência de uma família pertencente aos Grandes do Reino.
Prova-o a compatibilidade dos seus interiores34, na interpretação que fazemos ao estudo
de Hélder Carita sobre as “Tipologias de casa nobre no tratado do Arquitecto José Manuel
Carvalho Negreiros”, texto basilar no entendimento da habitação nobre do século XVIII.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Palácio dos Condes da Ribeira Grande constitui, sem dúvida, um caso ímpar no
contexto da arquitectura civil portuguesa. O estado em que se encontra e as aparentes
incongruências que integra parecem afugentar os trabalhos de investigação mas acreditamos
que, apesar de tudo, há muita matéria de estudo, muito potencial por explorar e muito
edificado para salvaguardar! A leitura que fazemos do espaço, da habitabilidade, da evolução
arquitectónica e da anatomia dos interiores são primeiras aproximações ao que encontramos
e carecem ainda de desenvolvimento mas são, sem dúvida, testemunhos inegáveis da
existência de espaços consolidados no palácio, de programas funcionais representativos e de
potencial interesse de estudo.
Entendemos como certo que o Palácio dos Condes da Ribeira Grande foi habitado como
residência da família em Lisboa entre 1752 e 1783, data do falecimento da 4ª Condessa D.
Margarida Tomásia Francisca de Lorena, mãe da 5ª Condessa, D. Joana Tomásia da Câmara,
uma das figuras centrais na história e evolução arquitectónica do palácio. Consideramos
também que a ampliação do Palácio dos Condes da Ribeira Grande foi realizada ainda no
século XVIII e integrou a estrutura espacial primitiva das antigas Cazas Nobres dos Marqueses
de Niza. Entre 1784 e 1791, o imóvel entra num período de gestão de rentabilização com
arrendamento deste ao Conde de Aveiras. A partir de meados do século XIX verifica-se uma
nova presença da família no palácio da Junqueira, que se estenderá atá meados do século XX.
Entre o final do século XVIII e a primeira metade do século XIX realizam-se as obras
de adaptação morfológica e redesenho estilístico que actualmente definem a exuberante
fachada do palácio, a volumetria da zona posterior e diversas intervenções no interior, ao
nível da decoração aplicada e equipamento fixo. Actualmente a datação destas intervenções
são ainda inconclusivas. Porém, se nos abstivermos do alcance de cada uma destas
intervenções, são inquestionáveis as obras de 1806 e as obras realizadas pelo 8º Conde que
irá habitar o palácio a partir de 1843. Durante este período salientamos o casamento na
capela do palácio da segunda filha do 7º Conde em 1820, que nos sugere a continuidade da
importância do conjunto e levanta a hipótese das obras de 1806 corresponderem realmente à
grande campanha realizada na actual fachada do conjunto edificado. Sobre esta intervenção
será interessante para a continuidade deste estudo, a análise comparativa a outros palácios,
dos quais salientamos as obras relativas à morfologia exterior do Palácio das Laranjeiras, na
estrada das Laranjeiras em Sete-Rios (Ilustração 17), especialmente o alçado posterior, que
apresenta três volumes salientes como se verifica no Palácio dos Condes da Ribeira Grande.
As diversas campanhas de obras pelas quais o edifício passou, introduzem aparentes
incongruências e uma maior complexidade na leitura do conjunto, e, são estas as
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Ilustração 17
Palácio das Laranjeiras,
[A] Fachada.
[B] Alçado posterior.
Fonte: http://restosdecoleccao.blogspot.
pt/2011/05/palacio-daslaranjeiras.html

responsáveis pela incoerência e disparidade plástica que existem entre a riqueza da sua
volumetria e decoração exterior, mas são inequivocamente, os elementos que o tornam
singular. Os estragos introduzidos no século XX são consideráveis mas não constituem
embargo ao entendimento do resto do edifício, ao reconhecimento da sua anatomia interior
e à sua possível reconquista espacial. Neste sentido, para além dos espaços que enumerámos
e registámos de forma genérica, devemos referir todos os elementos de circulação, quer
horizontais, quer verticais, que são essenciais à compreensão do conjunto e ajudam
inegavelmente a compreender a sua estrutura e programa distributivo.
No decorrer desta investigação surgiram outras fontes de conhecimento que importam
à consolidação da análise do conjunto edificado, e que não foram consultadas: Um inventário
por falecimento da 4ª Condessa da Ribeira Grande, D.ª Margarida Francisca de Lorena,
1787 (Torre do Tombo, Feitos Findos, post mortem, Letra C, mç. 29, n.º 5) retirado de leitura;
o arquivo da casa dos Ribeira Grande referido na monografia “A nossa Junqueira”, mas sem
indicação da sua localização, a documentação existente no Arquivo Histórico da Câmara
Municipal de Lisboa, referente à construção e obras realizadas na cidade, designada por livros
dos Cordeamentos, que integra documentação entre 1614 e 1789, e, a sua continuidade sob
a designação de - Prospectos da Câmara Municipal de Lisboa desde 1797 até 1897. Certo é
também, a incerteza quanto ao conteúdo que se possa encontrar nestas fontes, relativamente
ao palácio da Junqueira. Ainda assim, a consulta destas fontes parece-nos importante à
prossecução da investigação sobre este palácio.
Consideramos ainda que os estudos apresentados nesta publicação, bem como os já
publicados pelos diversos autores que têm enriquecido esta temática, são fundamentais no
exercício de correspondência entre a espacialidade arquitectónica existente e a espacialidade
referida nos documentos consultados. É este um dos sentidos que encontramos no projecto de
investigação A Casa Senhorial entre Lisboa e o Rio de Janeiro (séculos XVII, XVIII e XIX). Anatomia
dos Interiores35; “estudar para conhecer, conhecer para conservar e conservar para legar”36.
NOTAS
Excerto de alvará régio de D. João V, publicado a 28 de Agosto de 1721 [A.N.T.T., Casa da Coroa, gaveta
2, maço4, nº64], in JORGE, Virgolino Ferreira - Cultura e Património. Lisboa: edições Colibri / Câmara
Municipal de Portel, 2005, pág. 40.
2
Sobre a salvaguarda e conservação do património arquitectónico, veja-se Idem, ibidem.
3
Idem, ibidem, pág. 45.
4
Sediado no Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa, este projecto é apoiado pela
Fundação para a Ciência e Tecnologia com a referência: PTDC/EAT-HAT/112229/2009.
5
O nosso agradecimento ao Grupo Fibeira, em especial ao Engenheiro Jerónimo Rijo pelo seu incansável
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apoio e disponibilidade, nos contributos e documentos facultados.
6
A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, Letra J, Maço 229, nº 3, Inventário dos bens que
ficaram por falecimento da Ilustríssima e Excelentíssima Condessa da Ribeira Grande, D. Joana Tomásia
da Câmara e se continua com seu filho o Ilustríssimo e Excelentíssimo Conde da Ribeira Grande D. Luís da
Camara cabeça do casal, 1782. (Transcrição paleográfica de Lina de Oliveira).
7
Sobre este assunto veja-se KOCH, Wilfried - Estilos de Arquitectura: A Arquitectura Europeia da
Antiguidade aos Nossos Dias, Vol. II, Lisboa: 1993, pp 62-63.
8
Sobre este assunto veja-se o capítulo referente à evolução arquitectónica.
9
CÂMARA, Maria Emília Seabra da, 5ª Condessa de Povolide - A Nossa Junqueira, Aveiras de Baixo:
1959, cota BN: C.G. 8618 V (integra dados do arquivo de família e conhecimentos por tradição oral)
10
A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, Letra J, Maço 229, nº 3 - Op. cit,nota 6.
11
A respeito da propriedade dos Condes da Ribeira Grande, na Junqueira, foi consultado o Arquivo
Histórico do Tribunal de Contas (ver Bibliografia / Fontes Documentais)
12
Ano do primeiro nascimento registado na Junqueira, 10 de Fevereiro de 1754, D. Luís António José da
Câmara, 6º Conde da Ribeira Grande (1754 - 1802).
13
Por morte do seu filho Varão D. Luís Manuel Tomás Xavier da Câmara, em 1734.
14
GEADA, Maria da Conceição Carvalho - Os Róis de Confessados da Paróquia da Ajuda (1692-1908),
Lisboa: Biblioteca da Ajuda, Inventário, pág. 120, Cota BN: R.22463 V.
15
Este dado referido na monografia “A Nossa Junqueira”(pág.60), é contraditório quando refere num
outro capítulo onde o falecimento da Condessa situa-se nas casas da Rua Larga de São Roque, junto ao
Loreto. Entendemos que alguns dados correspondem a conhecimentos de tradição oral e que indicam
neste caso a vivência da 3ª Condessa no palácio.
16
Entre as propriedades da família em Lisboa, como as casas da Rua Larga ao Loreto ou a Quinta de
Frielas, o Palácio aos Mártires da Pátria terá sido a residência principal dos Ribeira Grande nas suas
estadias em Lisboa, antes da sua destruição no terramoto de 1755. Sobre este assunto veja-se nesta publicação: Maria Isabel Whitton da Terra Soares de Albergaria - O Palácio dos Câmara aos Mártires. Um
caso de opulência setecentista.
17
D. Leonor Maria Ana Josefa Margarida da Câmara (1749), D. José Manuel Xavier Mateus da Câmara
(1750) e D. Margarida Maria Luísa Ana (1751).
18
A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, Letra J, Maço 229, nº 3 - Op. cit, nota 6.
19
Sobre este assunto veja-se por todos: OLIVEIRA, Lina Maria Marrafa de, “Inventários post-mortem:
documentos de vivências senhoriais”. In Casas Senhoriais Rio-Lisboa e seus Interiores, Universidade
Federal do Rio de Janeiro / Universidade Nova de Lisboa, 2013 – 2014, págs. 203-212; e o artigo contido
nesta edição de FERREIRA, Maria João, “Ecos de hábitos e usos nos inventários: os adereços têxteis nos
interiores das residências senhoriais lisboetas seiscentistas e setecentistas”.
20
Arquivo Histórico do Tribunal de Contas, cota: DC 1 PP 1764, pág. 52, N.º 3.
21
Idem, cota: DC 2 AR 1766, pág. 53, N.º 216.
22
Actualmente não dispomos de dados concretos sobre o que significa a actualização de mais 200$000
reis na avaliação da Décima da Cidade, mas podemos considerar que esta se deveu a obras realizadas no
palácio, eventualmente às benfeitorias realizadas pela 5ª condessa no seu palácio da Junqueira.
23
Idem, cota: DC 5 AR 1771, pág. 90 – 90 verso, N.º 346.
24
Idem, cota: DC 6 AR 1772, pág. 76 – 76 verso, N.º 351.
25
A 25 de Janeiro de 1835, foi criada Marquesa de Ponta Delgada e após o seu falecimento em 1850, o 8º
Conde da Ribeira Grande herda o título de Marquês que o passa para os Ribeira Grande por decreto de
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D. Pedro V, a 5 de Setembro de 1855.
26
Referência que nos transmitiu Hélder Carita que aqui muito agradecemos.
27
SILVA, Raquel Henriques da - Lisboa Romântica, Urbanismo e Arquitectura, 1777 – 1874, Dissertação
de Doutoramento, pág. 109, FSCH-UNL, 1997.
28
Idem, cota: DC 19 AR 1806 (propriedade n.º 470).
29
Acerca do território da Junqueira, origens e história do sítio, ver por todos: LAMAS, Artur - Cartas
Compiladas e Anotadas, Separata de Arqueologia e História. Lisboa: 1922 pgs. 7- 9; RIBEIRO, Mário de
Sampayo - Do Sítio da Junqueira. Lisboa: Publicações Culturais da Câmara Municipal de Lisboa, 1939.
30
O cargo de Governador da Torre (de Belém) confirma a presença da família na freguesia de Nossa Senhora da Ajuda no inicio do século XVIII, conforme a descrição no livro das desobrigações da
Quaresma (Rol dos Confessados, 1705, página 23, cota: 51 III 4, Biblioteca da Ajuda), onde é referida
a “Caza do Conde da Ribeira Grande na Torre”, residência de D. José Rodrigo da Câmara, 2º Conde da
Ribeira Grande e Governador da Torre, com sua mulher, a Condessa Constança Emília de Rohan, filhas
e filhos, mais restante pessoal de serviço à família e à casa. Este dado é confirmado na monografia “A
Nossa Junqueira”, com a referência do nascimento na Torre de Belém do 14º filho do 2º Conde, D. Vasco
da Câmara.
31
As intervenções que o Palácio da Mitra sofreu no século XX, demoliram parte do conjunto edificado,
mas o levantamento topográfico de Lisboa de 1911 identifica na ala poente, onde estão identificadas
as cozinhas, a presença de um poço. Esta característica é largamente repetida em diversos palácios. As
visitas in situ realizadas ao palácio deste estudo, identificaram existência de um poço nesta zona.
32
Interessa referir que a ilustração 13 [A] foi o elemento decorativo responsável pela acção de recuperação
tomada pelos actuais proprietários do palácio cuja intervenção pôs a descoberto toda a decoração que
estava sobreposta por uma intervenção de século XX, que tinha por exemplo – o actual Salão Nobre
dividido em 3 divisões pintadas de branco.
33
Sobre este assunto veja-se o capítulo da evolução arquitectónica dando especial atenção à ilustração 14.
34
“De forma significativa, o tratado de Carvalho e Negreiros não apresenta exemplos de plantas,
apresentando-se as suas propostas mais como programas flexíveis e adaptáveis a diversas circunstâncias,
tanto as exigências dos clientes como as condicionantes físicas de implantação no local.” in Hélder Carita,
Tipologias de casa nobre no tratado do Arquitecto José Manuel de Carvalho e Negreiros (ver Documentos
electrónicos ).
35
Aproveitamos esta oportunidade para felicitar os coordenadores deste projecto e toda a equipa luso‑brasileira, pelo valioso contributo à investigação sobre o tema da Casa senhorial, que nos permitiu
avançar com o estudo aqui apresentado.
36
Jorge, Virgolino Ferreira - Op. cit. nota 3.
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