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Resumo
Localizada num dos primeiros núcleos urbanos da Figueira da Foz, a Casa do
Paço surge no século XVII, a mando do Bispo Conde de Coimbra, D. João de Melo.
Usada como estância de descanso, esta possui a maior coleção de azulejos holandeses
do tipo Delft do mundo.
A localização da Casa do Paço deve-se à sua proximidade com o rio. Da mesma, é possível ver o rio Mondego e o rio Pranto, sendo um ponto estratégico para o
controlo do movimento do porto da Figueira da Foz. Devido à sua localização tão
privilegiada, foram-se instalando, ao longo dos anos, diferentes programas como o
primeiro Teatro da Figueira da Foz, a Assembleia Figueirense, o Ginásio Clube Figueirense, o Museu Municipal e o Grémio do Comércio.
O edifício nunca foi completado, de acordo com o projeto original. Devido aos
diversos programas que por ele passaram, este imóvel sofreu inevitavelmente várias alterações ao longo dos anos, resultando num maior afastamento da sua forma original.
Esta dissertação procura fazer um projeto que resgate parte desta identidade perdida,
e que reconstitua, com uma linguagem contemporânea, a parte do projeto que nunca
ficou realmente concluída: o segundo torreão, ou o torreão poente.
Tendo por base a informação anterior, a proposta desta dissertação consiste no
estudo e consequente reabilitação do edifício. Deste modo, propõe-se um programa
cultural, com salas de exposições requalificadas, uma residência artística, um novo auditório e gabinetes requalificados para a ACIFF. Através de uma planta mais simétrica,
faz-se uma circulação mais organizada, de modo a que possa ser feita a ligação entre
o corpo central e as alas nascente e poente. Com a reorganização da planta, é também
possibilitada a construção do segundo torreão, que surge assumidamente com uma
linguagem contemporânea, que irá ajudar a clarificar a história do edifício.
Palavras-Chave: Casa do Paço; Figueira da Foz; Reabilitação; Memória; Simetria;
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Abstract
Located in the first urban center of Figueira da Foz, Casa do Paço was built
in the 17th century, at the behest of the Bishop-Count of Coimbra, D. João de Melo.
Used as a rest house, it features the largest collection of Dutch Delft tiles in the world.
The location of Casa do Paço is due to its proximity to the river. From it, it
is possible to see the Mondego river and the Pranto river, being a strategic point for
controlling the portuary movement of Figueira da Foz. Due to its privileged location,
different programs have been installed over the years, such as the first Figueira da Foz
Theater, the Figueirense Assembly, the Clube Figueirense Gymnasium, the Municipal
Museum and the Grémio do Comércio.
The building was never completed, according to its original plan. Due to the
various uses it has hosted, this property has inevitably undergone several changes over
the years, resulting in a greater departure from its original form. This thesis seeks to
make a project that rescues part of its lost identity, reconstructing  with a contemporary language the part of the project that was never really completed: the second turret.
Based on the previous information, the purpose of this dissertation consists
of the study and consequent rehabilitation of the building. Thus, a cultural program
is proposed, with requalified exhibition rooms, an artistic residence, a new auditorium
and requalified offices for Comercial and Industrial Association of Figueira da Foz
(ACIFF). Through a more symmetrical plan, a more organized circulation is set, so
that the connection between the central body and the east and west wings can be made.
With the reorganization of the plan, it is also possible to build a second turret, with a
more contemporary language, which will help to clarify the understanding of the building’s history.
Keywords: Casa do Paço; Figueira da Foz; Rehabilitation; Memory; Symmetry;
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Acrónimos e Siglas

ACIFF - Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz
ADUCMFF - Arquivo Distrital de Urbanismo da Câmara Municipal da Figueira da
Foz
AFMFF – Arquivo Fotográfico Municipal da Figueira da Foz
BCP – Banco Comercial Português
CMFF - Câmara Municipal da Figueira da Foz
DARQ – Departamento de Arquitetura
FCTUC – Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra
SA - Sociedade Anónima
SIPA - Sistema de Informação para o Património Arquitetónico
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I.

Introdução
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Imagem 3. Vista aérea da frente fluvial da Figueira da Foz.

Objeto de Estudo e Objetivos

No âmbito do seminário Projetos de intervenção sobre o património construído, foi-nos
apresentado um conjunto de edifícios dos quais deveriamos escolher um, de modo a
que este pudesse ser estudado e, a partir desse mesmo estudo, executar um projeto de
reabilitação para o mesmo. Apesar da Casa do Paço não se ter encontrado nessa lista,
a sugestão da mesma foi aceite perante a minha vontade de realizar um projeto na Figueira da Foz, a minha cidade natal.
O tema da reabilitação e preservação de património é cada vez mais pertinente nos dias que correm. É inevitável que, com o passar dos anos, os edifícios se vão
degradando, seja pela pelo seu uso em função dos programas albergados seja pela
passagem do tempo, havendo assim a necessidade de reabilitação dos edifícios pré-existentes, de modo a adaptá-los às condições de uso atual, sem que estes percam a
sua essência.
A Casa do Paço é um edifício seiscentista sobre o qual já foram feitos vários
estudos. No entanto, a maioria destes focam-se nos seus azulejos holandeses, e não na
sua arquitetura. É de elevada importância perceber os diferentes usos e programas por
que terá passado, identificando também as mudanças feitas à sua imagem. Apesar de
toda a história que este carrega, o edifício foi inevitavelmente perdendo qualidade e
dignidade, surgindo assim a necessidade de reabilitação.
É essencial perceber que o edifício tem, atualmente, alguns problemas. Por não
se encontrar acabado, também não se encontra clarificado nos seus usos, assim como
na sua estrutura e no seu acabamento. Apesar das áreas visitáveis estarem relativamente reabilitadas, mesmo que com pouca qualidade, as restantes áreas, assim como os
anexos do piso superior, encontram-se visivelmente degradadas e incompletas. Nesta
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Imagem 4. Sala sem azulejos, 2019.

situação encontra-se também o único torreão do edifício, que apesar de ser uma peça
bonita e com vistas privilegiadas para o rio Mondego, está interdito a visitas devido às
suas condições precárias.
Pondo estas questões, surge a possibilidade de fazer uma intervenção que procura não só dignificar de novo o edifício, como também trazer-lhe um programa mais
fixo, sendo que este atualmente não o possui. É, a nosso ver, crítica a introdução de
uma nova valência naquela zona, de modo a dar importância à área que foi outrora
a promotora do desenvolvimento da cidade, a ribeirinha. Para além disso, é também
necessário que um projeto consiga chamar a atenção para esta zona histórica, que
atualmente se encontra relativamente abandonada e degradada, podendo ser um projeto-âncora para a sua requalificação geral.
Outro objetivo desta dissertação é perceber como é que uma intervenção assumidamente contemporânea pode ajudar a clarificar um edifício antigo, reinterpretando
um elemento que constava do projeto original, mas que nunca chegou a ser construído: o segundo torreão, a poente. Este novo elemento, para além de ajudar a completar
o edifício de acordo com o seu projeto original, procura também trazer equilíbrio e
simetria ao mesmo.
19
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Imagem 5. Sobre-piso, lado nascente, 2019.

Metodologia

A execução da presente dissertação exigiu uma planificação de várias etapas,
sendo estas fulcrais para o desenvolvimento de um trabalho coerente e organizado,
sendo estas:
1. Uma extensiva pesquisa bibliográfica de modo a conhecer bem o edifício no
qual viria a intervir, bem como todo o seu contexto histórico e a evolução do
seu contexto urbano;
2. Uma primeira visita ao local (feita a 26 de outubro de 2019), de modo a conhecer os espaços e a maneira como os mesmos comunicam entre si. Nesta
primeira visita, feita por um guia turístico, não me foi permitido visitar as áreas
mais degradadas do edifício, por questões de segurança. Deste modo, apenas
foi feito o registo fotográfico das quatro salas de exposições, do salão nobre e
da capela. Foi-me também explicado com maior detalhe a história dos azulejos,
assim como as teorias do seu aparecimento;
3. Uma visita ao Arquivo Distrital de Urbanismo da Câmara Municipal da Figueira da Foz (ADUCMFF), para a consulta de processos e obtenção de mais
elementos gráficos;
4. Uma visita ao Museu Municipal Santos Rocha, onde se encontra instalada a
Biblioteca Municipal. Houve principal ênfase na visita à sala Figueirense, ainda
nas mesmas instalações, onde para além de se encontrarem os mais variados
livros e artigos sobre a Figueira, encontram-se também trabalhos académicos
realizados nas mais diversas áreas.
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Imagem 6. Sobre-piso, lado poente, 2019.

5. Através das plantas inicialmente fornecidas, foram feitos registos de modo a
verificar se as mesmas estavam atualizadas e coerentes, para ter um levantamento o mais rigoroso possível. Procedeu-se, assim, a uma atualização dos
elementos gráficos;
6. Nas duas visitas seguintes, à Casa do Paço com a Drª. Teresa Folhadela (feita
a 27 de novembro de 2019) e à Ala Nascente da ACIFF com a Drª. Sandra
Rodrigues (a 18 de janeiro de 2020), foi feito o reconhecimento da área envolvente do edifício. Foram feitos registos fotográficos da parte visitável e não
visitável do edifício, com principal ênfase nos pontos mais degradados, e em
obras que nunca chegaram a ser concluídas.
7. Fizemos o cruzamento de todas as pesquisas e desenhos inicialmente adquiridos com as informações e registos obtidos na visita ao edifício. Só depois
de toda a pesquisa e análise é que se tornou possível o começo da realização
de um projeto de reabilitação, que procurou repensar todos os problemas já
mencionados anteriormente na presente dissertação, assim como a atualização
dos levantamentos iniciais;
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Estrutura

A presente dissertação encontra-se dividida em três capítulos principais, divididos pelos seus respetivos subcapítulos, juntamente com as considerações finais,
bibliografia, índice de imagens e anexo gráfico.
O primeiro capítulo, “Introdução”, faz como o título do mesmo sugere, uma
abordagem introdutória ao tema da presente dissertação, explicando os objetivos da
mesma, assim como o método optado para a sua produção e um breve resumo da sua
estrutura.
O segundo, “A Casa do Paço e a frente fluvial da Figueira da Foz”, junta
toda a informação necessária para a compreensão tanto da evolução do contexto urbano da zona ribeirinha da Figueira da Foz, assim como a história do objeto de estudo.
Também neste capítulo encontra-se inserido o estado da arte sobre a Casa do Paço,
assim como um diagnóstico ao estado atual do imóvel.
No terceiro capítulo, “Proposta de Reabilitação”, é abordada a parte prática
desta dissertação. É inicialmente abordado o sentido geral da proposta, como uma
primeira apresentação das ideias do projeto. Posto isto, são apresentados os casos de
estudo que influenciaram bastante as escolhas feitas a nível de projeto, como a Câmara
Municipal de Abbiategrasso, em Milão, de Giorgio Grassi, e o Neues Museum, em
Berlim, de David Chipperfield. Ambos os projetos abordam a temática da inserção de
elementos novos num edifício pré-existente. Juntam-se a estes subcapítulos, finalmente, a proposta arquitetónica. É explicado o programa existente, assim como o novo
programa que o vem complementar, a organização interna do projeto, o princípio de
reabilitação optado, os aspetos construtivos do novo volume introduzido, e uma abordagem mais detalhada ao que é feito em cada corpo do edifício.
Por último, no quarto capítulo, “Considerações Finais”, é feita uma retrospetiva de todo o trabalho desenvolvido, reafirmando a pertinencia do mesmo, sendo  
este finalizado com conclusões finais.
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II.

A Casa do Paço e a frente fluvial da Figueira da Foz
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Estado da Arte sobre a Casa do Paço e Evolução Urbana da
Figueira da Foz

Num trabalho de investigação, a consulta bibliográfica é fundamental para a
realização de uma dissertação coerente e verídica. Dentro do tema da Casa do Paço,
podemos verificar dois tipos de registo bibliográfico: As obras que se focam na parte
urbana da Figueira da Foz, referindo a Casa do Paço dentro desse mesmo tema, e as
obras que se focam maioritariamente no imóvel.
Destaca-se neste primeiro grupo, em primeiro lugar, a obra de António Santos
Rocha, “Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII”, publicada
em 1893. Esta obra foca-se na história local nos séculos mencionados no título, abordando temáticas fundamentais para a compreensão do território, como os edifícios
mais simbólicos, a população, a topografia, entre outros assuntos pertinentes.
Destaca-se também a obra de Jorge Carvalho Arroteia, “Figueira da Foz: A
cidade e o Mar”, publicada em 1985, que é também de bastante relevância para o estudo deste tema, procurando fazer uma síntese de todos os elementos que contribuíram
para o desenvolvimento da cidade.
O artigo de Carlos Figueiredo, “Figueira da Foz: A cidade e o seu Crescimento, uma visão morfológica”, publicado na revista Locus em 1986, faz uma abordagem
mais sistematizada da evolução urbana da Figueira e edifícios que marcaram a história
desta, destacando-se das obras anteriores pela sua abordagem mais crítica.
O livro de José Pedro de Aboim Borges, “Figueira da Foz”, publicado em
1991, é uma obra compacta mas rica que aborda de forma resumida os temas anteriores, tendo a particularidade de ter dois capítulos dedicados à arquitetura religiosa e à
arquitetura civil, onde encontramos inserida a Casa do Paço.
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E por último, dentro do presente grupo, está a Prova Final de Licenciatura
de Teresa Baptista, “Da Figueira à Foz: Evolução e fusão das duas cidades da Foz do
Mondego”, de 1999. Nesta dissertação, para além de resumir as obras anteriormente mencionadas, a autora elabora um conjunto de plantas bastante interessantes, que
mostram como a cidade foi evoluindo, desde os seus núcleos históricos aos dias de
hoje.
O segundo grupo compreende um conjunto de obras que se focam principalmente na Casa do Paço e na sua história.
Destaca-se neste grupo, em primeiro lugar, a obra de J. M. dos Santos Simões,
“A Casa do Paço da Figueira da Foz e os seus Azulejos”, de 1947. Esta é uma das obras
mais completas existentes sobre a Casa do Paço, abordando temas como o morgadio
da Figueira e a sucessão genealógica do mesmo, a história do edifício e os seus azulejos.
O “Inventário Artístico de Portugal: distrito de Coimbra”, de Virgílio Correia,
António Nogueira Gonçalves e Reinaldo dos Santos, publicado em 1952, faz também
uma pequena mas informativa nota bibliográfica sobre a Casa do Paço.
O artigo de António Pimentel, “Repercussões do tema do Palácio-Bloco na
Arquitetura portuguesa”, publicado em “Actas del VII Simposio Hispano-Portugués de Historia del Arte” em 1993, aborda a questão da tipologia dos palácios-bloco e os seus
torreões, o seu surgimento e a maneira como estes foram adotados na arquitetura
portuguesa. No fim deste artigo, existe um parágrafo dedicado à Casa do Paço.
A dissertação de mestrado de Inês Maria Jordão Pinto, “Azulejos holandeses
na Casa do Paço, Figueira da Foz”, apresentada à Universidade de Coimbra em 2013 e
posteriormente publicada pela Câmara Municipal da Figueira da Foz em livro, constitui
uma das mais elaboradas e completas obras sobre a Casa do Paço e os seus respetivos
azulejos holandeses, no âmbito de trabalhos académicos, servindo de grande base para
a elaboração da presente dissertação.
Destaco por último neste grupo o trabalho dos alunos Ana Alves, Francisco
Almeida, Luís Silva, Maria Gion Alvarez e Marta Adamczyk , “A Casa do Paço da Figueira da Foz”, realizado para a disciplina de História da Arquitetura Portuguesa no
ano letivo de 2016/2017. Este trabalho efetua uma abordagem histórica mais resumida
que as obras anteriormente referidas, e apresenta também suposições de qual seria o
aspeto do edifício, em planta, alçado e axonometria, caso este tivesse sido construído
conforme a ideia de projeto original.
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Imagem 8. Figueira da Foz, vista aérea.

A frente fluvial da Figueira da Foz

“Batida de grande mar, tendo à direita a bonançosa baía de Buarcos e à esquerda os rochedos em que assenta o Castelo de Santa Catarina, (…) a vila da Figueira oferece aos banhistas
incomparáveis condições. (…) é acima de tudo, uma excelente praia de banhos quer do mar, quer
do sal, protegida, como está pelo biombo da Serra da Boa Viagem.”1

A Figueira da Foz localiza-se na Beira Litoral, no distrito de Coimbra. É nesta
cidade que desagua o rio Mondego, tendo este sido, em tempos, o elemento mais
importante para este território.2 Apesar de ser conhecida como a “rainha das praias”
pelos populares, a Figueira nem sempre foi mais conhecida pelo turismo balnear.
Embora o conteúdo da presente dissertação esteja voltado para a segunda metade do século XVII, aquando da construção da Casa do Paço, o início do povoamento
da Figueira da Foz remonta, segundo o testamento do Abade Pedro, aos fins do século
XI, antes da fundação de Portugal. No documento mencionado, o mesmo refere a edificação da Igreja de S. Julião, assim como de algumas habitações e torres.3 Diz-se que
a Igreja seria o mais antigo monumento da freguesia, tendo esta sido destruída pelos
sarracenos e posteriormente restaurada.
“... a Igreja de S. Julião, que é situada na margem setentrional do Rio Mondego,
próxima da praia do mar, a qual outrora foi assolada e destruída pelos sarracenos, e eu
depois a restaurei por ordem do cônsul D. Sisnando, que deu aos clérigos e leigos o
1

Ramalho Ortigão, “A Figueira” in As praias de Portugal, guia do banhista e do viajante (Porto: Livra-

ria Universal de Magalhães e Moniz, 1875), 107.
2
Teresa Cordeiro Baptista, “Da Figueira à Foz: Evolução e Fusão das duas cidades da Foz do
Mondego” (Prova final de licenciatura, Universidade de Coimbra, 1999), 9.
3
António Santos Rocha, Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, (Figueira
da Foz: Tipografia Cruz & Cardoso, 1954), 13-14.
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Imagem 9. Figueira da Foz, fins do séc. XVII e início do séc. XVIII.

poder de edificarem igrejas e povoações segundo o costume hereditário, assim como
tinha recebido do rei D. Fernando e depois do seu filho o rei D. Afonso. E a edifiquei
com as casas necessárias e boas torres, segundo as minhas possibilidades e as de outros
que pelo amor de Deus ajudaram com os seus haveres...”4
Neste testamento, a Igreja de S. Julião é ainda doada à Sé de Coimbra, assim
como as povoações de Caceira, S. Veríssimo, Fontela e Lavos. Era prática habitual daquele tempo a fixação da população em torno de uma igreja. Assim sendo, quando foi
erguida a Igreja de S. Julião, começou a surgir o que seria um dos primeiros aglomerados urbanos. Pressupõe-se que, já nessa época, existissem as práticas no Mondego que
se tornaram comuns na região, tais como a pesca, a agricultura e o comércio marítimo.5
Apesar de não existir documentação que o permita datar com rigor, presume-se ainda a partir de escavações arqueológicas feitas pelo Dr. Santos Rocha que o
homem se tenha fixado na zona das Abadias, na praia de banhos e em Brenha, durante
o período Neolítico.6
Sabe-se, desde sempre, que esta região foi sofrendo alterações físicas no seu
terreno devido às inundações do rio Mondego. Estas, para além de terem dividido rio
em dois braços distintos, formando a ilha da Morraceira, provocaram também a desincorporação dos terrenos para as culturas marginais. Fruto disso seriam as doenças,
provocadas pelo arrastamento de uma grande quantidade de resíduos.7 Contudo, as
cheias também propiciaram a criação de terrenos férteis, ricos em peixe e moluscos
comestíveis8, onde se fixaram as marinhas do sal e os campos da seca do bacalhau.
A existência na foz do rio Mondego de um ponto de passagem de embarcações
provenientes de portos interiores tornou-se um fator de elevada importância para impulsionar o desenvolvimento deste aglomerado. 9 Na altura, já existiam os aglomerados
de Buarcos, Redondo, Alhadas, Quiaios e Tavarede, de maior importância e maiores
dimensões. A evolução da atividade marítima tornou-se o fator chave para a expansão
económica do aglomerado, promovendo também a região centro no que toca ao comércio. Era também neste ponto que passavam as embarcações que vinham de Coimbra
4
Ibidem. Excerto do testamento de Abade Pedro.
5
Baptista, “Da Figueira à Foz: Evolução e Fusão das duas cidades da Foz do Mondego”, 9.
6
Jorge Carvalho Arroteia, Figueira da Foz: A Cidade e o Mar (Coimbra: Comissão de Coordenação da Região Centro, 1985), 13.
7
Ibidem, 11.
8
Santos Rocha, Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 11.
9
Arroteia, Figueira da Foz: A Cidade e o Mar, 14.
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Imagem 10. Tipologias à beira rio, 1900.

Imagem 11. Tipologias à beira rio, sem data.

e Montemor, algumas dirigindo-se através do porto de Montemor para Espanha e
outros países da Europa.
O local onde se desenvolveu o povoamento da Figueira é marcado pela existência de três bolsas que davam lugar a três praias fluviais: A praia da Fonte (localizada
a poente), a praia da Ribeira (localizada no centro) e a praia da Reboleira (localizada a
nascente).10 Estas bolsas foram determinantes para a estruturação espontânea da cidade, como a conhecemos.11 A Figueira ia vivendo assim, incorporada entre estas bolsas,
durante o século XVIII.
Fruto deste crescimento espontâneo, e da fixação à volta da Igreja de S. Julião
e do rio, é a formação de uma área pouco clarificada a nível urbano, com carência de
praças, pavimentação, obras defensivas das águas, esgotos, entre outros problemas.
Contudo, com a evolução portuária e urbana gradual, foi surgindo uma clarificação na linguagem dos edifícios- clarificação essa que se tem vindo a perder ao longo
dos anos- que tentavam espelhar a vida marítima levada pelos habitantes desta zona
ribeirinha. Assim, começa a formar-se uma frente de rio homogénea, com armazéns,
lojas para comércio portuário, pensões e edifícios de grande expressão, tipologias ligadas à vida marítima, “em perfeita identidade com os pressupostos formais que uma
situação geográfica como esta ajuíza”.12
“Pensamos que a tipologia presente nos edifícios existentes teriam uma relação
muito íntima com a morfologia urbana (se bem que não consciente), fruto da interligação entre a atividade do Rio e a necessária funcionalidade dos edifícios, que seriam
assumidos como equipamento urbano portuário.” Desta relação nasce uma “consciência coletiva”, derivada da atividade portuária, que ajudaria a compreender a essência
histórica da Figueira, onde a arquitetura, as suas tipologias e as suas relações com a
morfologia urbana serão influenciadas pelo Rio, mesmo antes da Cidade se assumir.
Neste conjunto de edifícios destacava-se a Casa do Paço, “uma peça de composição
disciplinadora e marcadora de uma imagem urbana muito importante para um pequeno aglomerado”.13
10
Ver a imagem 9, planta dos finais do século XVII e inícios do século XVIII.
11
Carlos Figueiredo, “FIGUEIRA DA FOZ: A Cidade e o seu Crescimento, uma Visão Morfológica” in LOCUS: Revista de Associação de Investigação do Território, nº1, 1986, 19.
12
Ibidem, 21.
13
Ibidem, 22.
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Imagem 12. Praça Velha, 1868.

Imagem 13. Praça Nova (Praça 8 de Maio), 1874.

Apesar de se tratar de um aglomerado fechado e ligado ao rio, as conexões com
o exterior eram visíveis através de cinco caminhos. “Um ligava-o a Buarcos (pela Rua
Fresca para Buarcos e Redondo), outro ao Casal de Lamas (por três ruas- Rua da Bica,
Rua de Santo António e Rua Formosa), e um terceiro, partia da Praia da Reboleira e
prolongava-se até Vila Verde.” A elevação a vila da Figueira deste aglomerado em 1771
por D. José I resultou num grande impulso da sua expansão, anexando os coutos de
Maiorca, Alhadas, Quiaios, Tavarede e Lavos, e as vilas de Buarcos e Redondo, deixando assim de depender administrativamente do Couto de Tavarede.14
Em janeiro de 1773, deu-se início a obras de melhoramento das ruas a pedido
da Câmara. Tais melhoramentos constaram na ornamentação da vila e “calcetamentos
para aformoseamento da vila e pureza do ar” onde os proprietários de ruas estreitas
foram obrigados a calçar a frente dos edifícios, “na largura de uma braça”, e nas ruas
mais largas “pagarem uma taxa de harmonia com os seus haveres”. 15 O empedramento
das ruas, especialmente as do centro, procurava aliar o impacto visual e a estabilidade,
devido ao tráfego pesado crescente. A Câmara resolveu ainda que cada proprietário
de carro teria de contribuir com “15 carradas de pedra”, pois eram estes veículos que
mais desgastavam os pavimentos. A primeira rua a ser melhorada foi a Rua de Santo
António, pavimentada de seixos. A Vila seria considerada uma das mais notáveis do
reino, sendo possível a circulação nas ruas mesmo em dias de chuva, devido a estas se
encontrarem praticamente todas calcetadas.16
Em 1777, surge aquela que seria a primeira praça da Figueira. A Praça da Ribeira, chamada de Praça do Comércio a partir de 1791 e hoje chamada Praça Velha,
surge através do aterro da praia da Ribeira, de forma a controlar os danos provocados
pelas enchentes do rio. Durante mais de um século, foi aqui que se instalou o mercado
dos abastecimentos, sendo o dentro de todo o movimento social e político figueirense. Posteriormente foi assoreada a Praia da Reboleira, em 1781, tendo sido conhecida
por Praça Nova, Praça Nova da Reboleira, Praça Nova da Alegria. Desde 1880 que se
chama Praça 8 de Maio, referente à entrada do exército libertador na Figueira em 1834.17

14
Baptista, “Da Figueira à Foz: Evolução e Fusão das duas cidades da Foz do Mondego”, 9.
15
Maurício Pinto e Raimundo Esteves, Aspectos da Figueira (Figueira da Foz: Edição da comissão Municipal de Turismo, 1945), 44.
16
José Pedro de Aboim Borges, Figueira da Foz (Lisboa: Presença, 1991), 75.
17
Arroteia, Figueira da Foz: A Cidade e o Mar, p.59.
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Imagens 14, 15 e 16. Levantamentos da barra da Figueira, 1859, 1860 e 1888.

Nesta praça, paravam as diligências provenientes de Coimbra, e tinham sede as
repartições públicas e os estabelecimentos comerciais. “O Hotel Figueirense era palco
de exibições circenses. O Café Central era o local de encontro dos artistas. O Boulevard
8 de Maio, como chegou a ser pomposamente chamado, conquistara o estatuto de
bairro mais elegante: «compõe-se de ruas longas e elegantes, onde as construções se
multiplicam com uma rapidez prodigiosa. Dentro de muito pouco tempo este bairro
há-de ser o rendez-vous do comércio e elegância da cidade»”.18 Nesta praça, foi erguido
em 1911 um monumento em homenagem a Manuel Fernandes Tomás, grande vulto
Figueirense do Sinédrio e do Liberalismo.
A primeira ação tomada relativamente à resolução do problema da barra ocorreu em 1837. Esta tinha uma profundidade muito reduzida, de cerca de 8 a 9 palmos,
e era direcionada a Sudoeste, o que dificultava bastante a navegabilidade das embarcações. Em 1842 o Porto estava praticamente obstruído por entulho que vinha da
destruição provocada pelas cheias da Murraceira. Foi nesta data que foi feita a primeira
obra, construindo um pequeno molhe em frente à Alfândega, com uma modesta doca
para abrigo das pequenas embarcações do serviço aduaneiro.19
As condições precárias da barra resultaram numa quebra do movimento comercial entre as décadas de 1840 e 1850, originando revolta entre os cidadãos da Figueira,
que escreveram uma carta ao rei D. Fernando II. De forma a corrigir tais condições,
foram feitas obras complexas em 1857. A barra formada a sul seria tapada, fazendo as
águas seguirem o seu antigo curso, foi construído um paredão do lado meridional do
rio, as rochas existentes em torno da Praia da Fonte foram destruídas. Esta nova barra
estaria aberta a navegação em 1859. 20
Em 1871, o Engenheiro Adolfo Loureiro elabora o projeto das obras do Porto,
que previa a construção de um muro e duas couraças, desde o Cais da Alfândega até
ao sul do edifício dos Paços do Concelho, sendo o espaço interior até ao nível do cais
aterrado, permitindo a edificação de uma urbanização segundo um esquema ortogonal
de grandes avenidas. O projeto é interessante pela maneira como clarifica o percurso
histórico e relaciona o Teatro D. Carlos, edifício por si projetado entre 1872 e 1874,
com o rio e com a doca. 21
18
Borges, Figueira da Foz, 76.
19
“As obras portuárias antes da construção dos atuais molhes”, 6-7, O Porto da Figueira da
Foz – Notas Históricas, acedido a 4 de agosto de 2020. http://portofigueiradafoz.com.pt/UserFiles/
02-Brochura_50Anos-2-obras-portuarias-antes.pdf
20
Ibidem, 8.
21
Figueiredo, “FIGUEIRA DA FOZ: A Cidade e o seu Crescimento, uma Visão Morfológica”, 23.
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Imagem 17. Vista da praia da Figueira, 1899.

Imagem 18. Vista da praia da Figueira, 1934.

Em 1882 dá-se a construção do Caminho de Ferro, e a Figueira é elevada a
Cidade, depois da visita do Rei D. Luís. A terceira praia, a Praia da Fonte, segue o caminho das suas vizinhas e é assoreada em 1890, dando lugar ao Jardim Municipal, um
espaço de lazer por excelência. No seu lado poente é construído o Mercado Municipal
Engenheiro Silva, de planta quadrangular e alta cúpula de ferro, em 1892.22 Desta forma, a frente urbana sobre o rio deste aglomerado ficaria definitivamente configurada e
a Cidade, face ao seu crescimento, começa a virar-se para a frente marítima.23
Com essa viragem, a Figueira deixa de crescer em relação ao rio, e passa a crescer ao longo da praia. Esta seria a nova fonte de riqueza da área, mostrando uma nova
faceta burguesa da Cidade, que procura dar resposta ao fenómeno do turismo de praia,
centrados no mar e nos seus areais, na moda e nas “passerelles”. Este crescimento divide a Cidade em dois: uma Figueira mais pobre, e uma Figueira mais “culta e chique”. 24
As favoráveis condições naturais, como o intenso areal, clima ameno e enquadramento paisagístico, aliadas à evolução do comércio e serviços, propiciaram a evolução do turismo de praia na Figueira da Foz. Famílias de Coimbra, Lisboa, de literatos,
eclesiásticos, oficiais do exército entre outros, tornaram esta cidade num ponto de lazer
durante os meses de Agosto e Setembro desde o século XIX. 25
Devido à falta de alojamento para o elevado número de banhistas que procuravam frequentar estas praias, surge um projeto para um bairro do lado poente do núcleo
antigo, que procura dar resposta a este fenómeno de turismo de praia: O Bairro Novo
de Santa Catarina, edificado pela Companhia Edificadora do Bairro Novo em 1861,
pelo Engenheiro das Obras Públicas Francisco Maria Pereira da Silva. A edificação
deste bairro procurava melhorar a Figueira, construindo habitações e outros edifícios,
assim como comodidades para banhistas e moradores. 26

22
Borges, Figueira da Foz, 78.
23
Figueiredo, “FIGUEIRA DA FOZ: A Cidade e o seu Crescimento, uma Visão Morfológica”, 25.
24
Ibidem, 25.
25
Arroteia, Figueira da Foz: A Cidade e o Mar, 52.
26
Susana Luísa Mexia Lobo, “Arquitectura e Turismo: Planos e Projectos. As Cenografias do
Lazer na Costa Portuguesa. Da 1.ª República à Democracia” (Tese de doutoramento, Universidade de
Coimbra, 2013) 192-194.
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Imagem 19. Fachada sul da Casa do Paço, 1925.

Imagem 20. Vista panorâmica da Fachada sul da Casa do Paço, 1957.

A Casa do Paço
“Mas, ainda sem sair da Figueira da Foz, ali no centro da Cidade Velha, decerto o
impressionará o casarão que alinha com a doca, a imponente «Casa do Paço», flanqueada de seu
torreão senhorial de passada grandeza! Se a curiosidade o solicitar, poderá visitar-lhe o interior,
e então verá, entre surpreendido e maravilhado, o mais vasto e variado repositório de estranhos
azulejos existente em Portugal, e, diga-se desde já, o mais extraordinário, no seu género, em todo
o Mundo…”27

História e Arquitetura
Construída a mando de D. João de Melo28 (1624-1704) , Bispo de Elvas, Viseu
e Coimbra (desde 1684 a 1704), nos finais do século XVII, a Casa do Paço surge de
forma imponente e estratégica junto à zona ribeirinha da Figueira da Foz, tendo este
sido o edifício mais notável da zona naquela altura.29
Neste conjunto urbano de grande expressão formal e de malha apertada, a
Casa do Paço destacava-se como ponto estruturante da frente rio. Nesta zona, eram de
elevada importância as questões sociais, económicas, jurídicas e artísticas30, tendo a sua
arquitetura se desenvolvido em torno das mesmas.

27

J. M dos Santos Simões, A Casa do Paço da Figueira da Foz e os seus Azulejos (Figueira da Foz:

Museu Municipal «Dr. Santos Rocha», 1947), XII.
28
Virgílio Correia, António Nogueira Gonçalves e Reinaldo dos Santos, Inventário Artístico de
Portugal: Distrito de Coimbra (Lisboa: Academia Nacional de Belas Artes, 1952), 90.
29
Santos Rocha, Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 109.
30
Cristina Pedrosa Gaspar, “Figueira da Foz: Uma cidade de Frente Rio e Frente Mar” (Prova
final de licenciatura, Universidade de Coimbra, 1999), 35.
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Imagem 21. Casa do Paço, Figueira da Foz, 2020.

Imagem 22. Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, Coimbra.

O edifício do paço é “um edifício seiscentista, desenhado segundo conceitos
renascentistas”31 que foi mandado erguer pelo Bispo por este sentir na sua “carne os
efeitos estivais da velha Coimbra” resolvendo “arejar o seu estado físico e psíquico na
amenidade climatérica da Figueira da Foz”32. De planta em U, a receção é feita através
de um grande pátio, que se fecha através de um muro e portão alinhados pelas alas
laterais do edifício. A entrada é feita numa sala ampla, com uma sala com azulejos e
o salão nobre para a sua direita, e três salas (das quais duas possuem azulejos) e uma
pequena capela à sua esquerda. Junto à fachada norte existem ainda casas de banho e
arrumos no lado nascente, e gabinetes construídos posteriormente resultantes de uma
intervenção recente no lado poente.
Este edifício procura simetria e ordem, e tira partido da inclinação do terreno onde está implantado, surgindo de forma estratégica para o controlo portuário.
A fachada sul, voltada para o rio, procura uma simetria que se foi desvanecendo ao
longo do tempo. O elemento que quebra a monotonia desta fachada é o torreão, que
surge como peça de “composição disciplinadora e marcadora de uma imagem urbana
muito importante para um pequeno aglomerado”33, eleva-se um piso acima da linha
de coberturas e é rematado de uma calote esférica rodeada e coroada de pináculos34.
Segundo o projeto original, este edifício nunca chegou a ser concluído por questões
económicas, faltando-lhe ainda hoje o segundo torreão no lado Poente, deixando-o
num desequilíbrio notório. Nota-se, no entanto, que teria existido a intenção de construir efetivamente o segundo torreão, através do desenho de falsas pilastras nas bases
flanqueadas. Na fachada lateral, nota-se que o edifício sofreu alterações ao ser elevado
através das silharias incompletas, diferença de qualidade nos materiais de construção e
falta de continuidade na construção35.
Pode establecer-se uma relação compositiva entre a Casa do Paço e o Mosteiro de Santa Clara-a-Nova. Ambos os edifícios possuem um desenho retilíneo e
monótono, monotonia esta que apenas é quebrada pelo surgimento dos dois torreões angulares, existindo, na Casa do Paço, apenas um. Estas peças possuem proporções e traçado semelhantes, coroamento em cúpula redonda e pináculos nas
31
Figueiredo, «FIGUEIRA DA FOZ: A Cidade e o seu Crescimento, uma Visão Morfológica», 22.
32
Pedro Fernandes Tomás, Do Passado ao Presente, Elementos Subsidiários para o Estudo do Concelho
da Figueira da Foz (Figueira da Foz: Câmara Municipal da Figueira da Foz, 1988), 84.
33
Figueiredo, «FIGUEIRA DA FOZ: A Cidade e o seu Crescimento, uma Visão Morfológica», 22.
34
António Filipe Pimentel, “Repercussões do tema do Palácio-Bloco na Arquitetura Portuguesa” in Actas del VII Simposio Hispano-Portugués de Historia del Arte, 1993, 91.
35
Simões, A Casa do Paço da Figueira da Foz e os seus Azulejos, 11.

47

Imagem 23.“The Landing of the British Army at Mondego Bay” , Henri L’evêque, 1812.
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Imagem 24. Casa do Paço na gravura de Henri L’evêque, 1812.

Imagem 25. Ala Poente da Casa do Paço, 1870.

extremidades. Devido às semelhanças entre os dois edifícios, é possivel que o Paço tenha
sido encomendado ao mesmo engenheiro que projetou a fachada norte do Convento,
Frei João Turriano, engenheiro-mor do reino.36
A imagem mais antiga que podemos ter da Casa do Paço encontra-se na gravura de 1812 de Henri L’Evêque, “The Landing of the British Army at Mondego Bay37”, através
de cuja análise podemos constatar quais foram os elementos que sofreram alterações,
em relação ao estado atual do edifício. Em primeiro lugar, é notória a quebra abrupta
no telhado de duas águas antes de chegar à outra extremidade do edifício, terminando
assim numa empena. A ala poente incompleta é cortada por um telhado de uma água
que cai em direção a norte, onde mais tarde seriam as cocheiras e as cavalariças. Estas,
conforme se verifica na fotografia 25, teriam dimensões mais reduzidas que a ala atual
e menos vãos, assim como um telhado de duas águas. É também possível verificar
que, na fachada sul, as fenestrações do piso térreo sofreram algumas alterações devido
às necessidades dos estabelecimentos comerciais lá instalados. Observa-se na gravura
que, onde existem atualmente vãos até ao chão, existiam apenas pequenos vãos, mantendo-se os maiores nas extremidades do edifício. Todas estas observações confirmam
a tradição que conta que anteriormente à construção do Salão Nobre existiam no local
apenas pequenas divisões e de menor qualidade, construídas em tabique, que contrastavam com as divisões amplas da parte central do edifício e do lado nascente, de
melhor qualidade construtiva.38
Para além das visíveis diferenças arquitetónicas, é possível ainda constatar a
existência de um edifício que interferiria com a relação da Casa do Paço com o rio – o
“Hotel Reis” – atualmente inexistente. Existe hoje, aproximadamente no seu lugar, um
edifício de construção contemporânea de apenas um piso e dimensões reduzidas- o
edifício de receção da Marina da Figueira da Foz.
Um dos elementos que torna a Casa do Paço mais conhecida é certamente a
sua vasta coleção de azulejos holandeses, do tipo Delft. Estes azulejos são singulares,
pintados à mão, e são a mais vasta coleção do seu tipo no mundo, existindo cerca de
sete mil exemplares ao todo. Dentro desta coleção, os azulejos dividem-se em três tipos: Azulejos de paisagens campestres, com cantos ossekopje (cabeça de boi) e pintura

36
37
38

Borges, Figueira da Foz, 48.
Este evento, o Desembarque das tropas inglesas em Lavos, ocorreu em 1808.
Simões, A Casa do Paço da Figueira da Foz e os seus Azulejos, 11.
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Imagem 26. Azulejos de paisagens, 2019.

Imagem 27. Azulejos de cenas bíblicas, 2019.

Imagem 28. Azulejos de cavaleiros, 2019.

azul; Azulejos de cavaleiros, com cantos spinnekopje (aranha) e pintados a manganês; e
Azulejos bíblicos com cantos ossekopje (cabeça de boi) também pintados a manganês.39
A disposição destes azulejos é feita de maneira diferente em todas as salas em
que se encontram. Direcionada para poente, antecedente ao atual salão nobre, encontramos uma sala revestida a azulejos de cenas de paisagens campestres e marinhas,
“emolduradas” ao seu redor por azulejos de cor manganês de cavaleiros. Para nascente,
encontramos quatro salas, das quais três estão revestidas a azulejo. A primeira, vinda
da entrada, possui cenas de cavaleiros e rebordos de paisagens a azul, e a segunda, à
semelhança da sala a poente, exibe paisagens. A última e mais pequena sala, onde se encontra um pequeno oratório, possui cenas bíblicas rodeadas por paisagens campestres
e marinhas, a azul. “Verifica-se uma preocupação com o efeito decorativo do conjunto,
pois no interior destas monocromias, os azulejos agrupam-se, formando linhas definidoras de simetrias axiais, pretendendo-se um efectivo efeito geométrico.” 40
Existem, no mínimo, três teorias conhecidas para o aparecimento desta coleção de azulejos na Casa do Paço. A primeira, e a mais popular, seria que os azulejos
foram parar à Figueira da Foz através do naufrágio de um navio holandês, tendo o
seu lastro sido leiloado pela Alfândega, sendo adquirido pelo proprietário do edifício
e por alguns habitantes que os colocaram nas suas habitações. A segunda teoria põe
a hipótese da encomenda dos azulejos e sua aplicação por D. João de Mello, pois a
presença de azulejos de cenas bíblicas na capela seria intencional, por isso teriam sido
encomendados pelo prelado.41 A última teoria, mais recente e contada pelos turistas
holandeses enquanto fazem as suas visitas ao edifício, seria que os azulejos teriam sido
fruto de uma troca de carregamento de sal.42
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Borges, Figueira da Foz, 50.
Ibidem, 51.
Simões, A Casa do Paço da Figueira da Foz e os seus Azulejos, 15.
Informação fornecida pelo guia turístico da Casa do Paço.
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Imagens 29 e 30. Fachada Sul da Casa do Paço, em obras e finalizada, anos 70.

Obras e Usos

Obras
Após a morte de D. João de Melo, o edifício do Paço é herdado por D. José de
Melo, sobrinho deste. O edifício vai passando de geração em geração, e entre 1820 e
1823 é construído um Teatro no piso térreo da Casa, de plateia térrea, sem solho e de
uma única ordem de camarotes, virado para a rua 5 de Outubro. Sabe-se que este terá
desaparecido num incêndio, em 1860, que destruiu o palco e o depósito do cenário.43.
Em 1835 é vendido por D. Miguel António de Melo e seu filho D. José Maria de Melo,
1º e 3º Condes de Murça, extinguindo-se o vínculo do Paço com a família Melo.44
O Paço é adquirido por Frutuoso José da Silva, um opulento comerciante de
Coimbra. Pelas mãos deste, são feitas algumas obras de acabamento no edifício, com
o intuito de fazer o mesmo render. Em 1847, o proprietário requereu à Câmara Municipal da Figueira da Foz o alinhamento do pátio entre as duas alas, as “cavalariças e
as cocheiras”.45
Enquanto ocupado pela Assembleia Figueirense, em 1860, são empregues três
salas que serviam de estalagem, obrigando a repensar divisões internas de modo a
poderem servir esta entidade. É também forrado a papel de parede o “salão de baile”,
retirando assim os seus azulejos, e é aberta uma porta no corredor nascente.46 A 1862,
é feito o “alargamento da porta de ligação do salão de baile à sala branca para facilitar
a passagem do piano” e em 1865 é feita “a construção do muro e do portão que haveriam de fechar o largo em frente à entrada do edifício”.47
43

Romano Barnabé Ferreira, Assembleia Figueirense: No seu Primeiro Centenário (Figueira da Foz:

Tipogafria Figueirense, 1943), 37.
44
Inês Maria Jordão Pinto, “Azulejos Holandeses na Casa do Paço, Figueira da Foz” (Dissertação de Mestrado, Universidade de Coimbra, 2013), 16.
45
Simões, A Casa do Paço da Figueira da Foz e os seus Azulejos, 8.
46
Pinto, «Azulejos Holandeses na Casa do Paço, Figueira da Foz», 61.
47
ACIFF, “ACIFF: Sede e património” in aciffinforma: Edição Especial 180 anos, sem data, 96.
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Imagem 31. Grémio do Comércio (atual ACIFF) na Casa do Paço, 1967.

Imagem 32. Evento no salão nobre da Casa do Paço, sem data.

Com a morte de Frutuoso José da Silva, antes de 1868, o Paço é herdado pelo
seu filho José António Leite Ribeiro, sendo pouco tempo depois vendido a Manuel
dos Santos Júnior, comerciante da praça de Coimbra. Pelas mãos deste, e devido ao
seu grande amor pelo edifício, foram efetuadas obras de grande importância, “principalmente nos corpos laterais do edifício, destinados a habitação, sobre as cocheiras
e cavalariças”48, e foi também feito o restauro do revestimento azulejar holandês.49
As salas eram destinadas a alugar, assim como as lojas, obrigando os arrendatários a
terem o maior cuidado com a conservação dos azulejos das mesmas, pondo cláusulas
especiais dos contratos de forma a proteger o recheio cerâmico. Em 1873 era feito o
empedramento da faixa que liga o portão à porta principal de entrada, com derivação
para as “casas de fresco50”.51
Sabe-se que na ala nascente do edifício estiveram instalados alguns quartos e
uma cozinha52, apesar de não se ter encontrado data referente a esta informação.
A construção do atual Salão Nobre data de 1882, e surgiu a partir da remoção
das divisórias de tabique e divisões reduzidas que estavam anteriormente no seu lugar.
O evento que impulsionou esta construção foi a inauguração do Caminho de Ferro da
Beira Alta, tendo o Salão Nobre sido o palco das receções desta festa.53 Dois dias antes
de falecer, a 19 de fevereiro de 1883, Manuel dos Santos Júnior recebe o Rei D. Luís no
Paço, que o condecora de “Barão do Paço”.54
Os seus herdeiros vendem o edifício do Paço a Reinaldo Marques Pedrosa em
1967, tendo este sido o seu último proprietário privado. Em 1968, o edifício é dividido
em frações através de propriedade horizontal, sendo o piso nobre e o torreão a fração
“J”.55
A Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz adquire a Ala Central
da Casa do Paço em 1985, com o apoio de outras entidades, e em 1999 adquire a Ala
Nascente do edifício para instalação dos gabinetes técnico e jurídico.
48
Simões, A Casa do Paço da Figueira da Foz e os seus Azulejos, 9.
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Borges, Figueira da Foz, 49.
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Pinto, “Azulejos Holandeses na Casa do Paço, Figueira da Foz”, 51.
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Imagem 33. Casa do Paço, segunda metade
do séc. XIX.

Imagem 34. Museu Municipal na Casa do Paço,
1894-99.

Imagem 35 e 36. Museu Municipal na Casa do Paço, 1894-99.

A 14 de agosto de 2004, é feito um protocolo entre a CMFF e a ACIFF para
obtenção do corpo central da Casa do Paço, com o intuito de preservação do mesmo,
dinamização cultural e estudo deste, adquirindo a ACIFF a Ala Poente onde estabelece
o setor de Serviços.56 A janeiro de 2005, a Figueira Paranova SA (empresa municipal de
renovação urbana) compra a ala central da Casa do Paço à ACIFF, realizando algumas
obras de reabilitação no corpo central orçadas em 275 mil euros, estando estas concluídas ainda em 2005.57 No entanto, aquando das visitas feita por mim ao edifício em
2019 e 2020, o edifício tinha obras por concluir e divisões visivelmente degradadas no
piso intermédio. O imóvel encontra-se nas mãos da CMFF até à presente data.

Usos
A partir do momento em que a Casa foi adquirida por Frutuoso José da Silva
em 1835, variados foram os usos à mesma atribuída. Os seus proprietários foram sempre arrendando as salas, de forma a ter lucro com o edifício.

Imagem 37. Exposição do Livro Francês no Grémio do Comércio, 1943.

Assim sendo, será referida de seguida uma lista de entidades, por ordem cronológica, que arrendaram o edifício parcialmente ou na sua totalidade: A primeira referência que se encontra relativamente a utilizações recreativas é referente à existência
de um teatro no piso térreo da Casa do Paço, entre 1820 e 1823, como referido anteriormente. Neste espaço foram feitas as primeiras peças de teatro na Figueira da Foz.
A Assembleia Figueirense aluga três salas no lado nascente deste edifício a janeiro de
1857, por esta ficar “mais majestosa”58, ficando sediada nesta Casa durante 23 anos.
Com a saída da Assembleia Figueirense, em 1879, o espaço anteriormente ocupado por esta é alugado a Paulo Emílio Pereira de Carvalho para um café. O Grémio
Lusitano surge em 1882, ficando sediado na Casa do Paço até à sua extinção em 1888.
Neste espaço existiam “salas para conversação, leitura e jogos” e eram “realizados concertos, reuniões de família e bailes”. Com a sua extinção surge o Grémio Recreativo,
fundado na sua maioria por antigos sócios do Grémio Lusitano, permanecendo no
edifício por quatro anos. 59
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ACIFF, “ACIFF: Sede e património”, 98.
“Azulejos de Delft decoram a Casa do Paço” in O Figueirense, 15 de dezembro de 2006, 16.
Ferreira, Assembleia Figueirense: No seu Primeiro Centenário, 21.
Pinto, “Azulejos Holandeses na Casa do Paço, Figueira da Foz”, 57-58.

Imagem 38. Exposição bibliográfica de turismo e propaganda de Portugal no Grémio do Comércio, 1944.

Imagem 39 . Instalações do Millenium BCP, 2020.

Imagem 42 e 43. Casa Salgado, 2020.

Imagem 40. Diferentes aberturas dos vãos, 2021.

Imagem 44. Montra da Diamante Azul, 2021.

Imagem 41. Instalações da Bellagio, 2018.

Imagem 45. Entrada da Vaz Joalheiros, 2021.

O Museu Municipal Santos Rocha instala-se na Casa do Paço entre 1894 e
189960 e o Ginásio Clube Figueirense entre 1922 e 1930, onde esteve instalada “uma
sala de bilhar, uma sala de jogo, uma sala de leitura, gabinete da direção no piso nobre”,
quatro salas para reuniões e jogos no piso superior e a sala do torreão estaria destinado
à prática de boxe e esgrima.61
A Associação Comercial expressa desde cedo a sua vontade de se instalar na
Casa do Paço, logo na segunda Sessão em 1835. Apesar de ter estado ali instalada
ao mesmo tempo que a Assembleia Figueirense (com quem partilhava sócios), é em
junho de 1921 que a renda é negociada e a Associação Comercial cede ao Ginásio
Clube Figueirense uma parte do edifício, em sublocação. Durante este tempo, esteve
instalado o gabinete de administração na pequena capela62, e em 1937 esteve aqui instalada também a Biblioteca do Dr. Lopes Guimarães, doada à Biblioteca Municipal.
A ACIFF viria a estar instalada na Casa do Paço até 2005, data em que o corpo central
é adquirido pela Câmara.63
Atualmente, o corpo central da Casa do Paço, que pertence à CMFF, recebe
exposições esporadicamente no piso nobre, sendo também palco para conferencias e
concertos, assim como para festas de lotação limitada.64 Nas alas laterais encontram-se
instalados os gabinetes da ACIFF.
No piso térreo encontramos atualmente os mais variados estabelecimentos comerciais. De poente para nascente, localiza-se: O Millenium BCP, a Bellagio, a Diamante Azul Decor (artigos de decoração) e a ourivesaria Diamante Azul e, a Casa Salgado
(toalheiros), e a Vaz Joalheiros.
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Pinto, “Azulejos Holandeses na Casa do Paço, Figueira da Foz”, 59.
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Informação fornecida pela Dr.ª Teresa Folhadela, na visita de 27/11/2019.

Imagens 46, 47 e 48. Estado atual do edifício, 2019/2020.

Plantas do estado atual do edifício

Diagnóstico do estado atual do edifício

Tratando-se de um edifício do séc. XVII, é expectável que este possua sinais de
degradação que se foram acumulando ao longo dos anos. Juntando este fator às obras
inacabadas e mau uso, estamos então perante um edifício com diversas patologias.
Começando pela fachada sul, deparamo-nos com um piso térreo mais degradado, em contraste com um piso nobre um pouco mais cuidado. No piso térreo, o
painel de azulejos árabes verdes e amarelos que percorre toda a fachada encontra-se
com alguns sinais de degradação, assim como a pedra das pilastras. Dentro das lojas,
é notório a falta de cuidado na preservação da leitura da estrutura do edifício, tapando as abóbadas e aumentando os vãos conforme a necessidade dos proprietários das
mesmas, de modo a criar montras maiores, e perdendo assim a coerência da linguagem
arquitetónica. No piso nobre, encontramos pilastras tratadas de forma diferente das
anteriormente referidas, com a pedra completamente rebocada. Contudo, a linguagem
arquitetónica no piso referido é coerente e simétrica, ao contrário do piso inferior.
Numa primeira abordagem à fachada norte, notamos que esta é detentora de
diversas fragilidades. Com o jardim de entrada como primeiro plano, vemos que este
não possui um desenho cuidado, e os elementos vegetais não se encontram propriamente tratados. Somos conduzidos à porta de entrada por um caminho de pedra pouco cuidado, que dá acesso aos degraus de pedra que antecedem a entrada no edifício.
Destaca-se uma rampa de acesso, que se assume como um acréscimo às escadas, e
que não é coerente com a linguagem das mesmas. Apesar da existência desta rampa,
o acesso ao edifício não consegue ser feito por pessoas de mobilidade reduzida, pois
existe um degrau que não é vencido pela rampa, tendo sido colocado posteriormente
um pequeno elemento de madeira, de modo a que o acesso possa então ser feito.
Imagens 49, 50 e 51. Estado atual do edifício, 2019.

Cortes/Alçados do estado atual do edifício

No piso nobre, destaca-se a opção de um pavimento mais escuro dissonante
do original para o substituir, feita aquando da aquisição da Casa do Paço pela Câmara
Municipal da Figueira da Foz. Desta cor são também os painéis de madeira inseridos
na parede, assim como a pintura feita por cima dos rebordos de pedra das portas numa
tentativa de imitação dos painéis anteriormente referidos.
Também algumas das salas de exposições possuem atualmente abóbadas de
tabique e estuque, enquanto outras possuem tetos com estrutura e forro de madeira e
tirantes metálicos, do mesmo tipo de madeira que o pavimento. A caixilharia encontra-se em necessidade de restauro no geral, estando a madeira degradada e a pintura a
descolar.
A vasta coleção de azulejos holandeses tipo Delft encontra-se em necessidade
de um restauro geral. É visível a falta de conjuntos de azulejos em algumas salas, outras
a má conservação dos azulejos, estando estes partidos nas pontas ou fissurados.65
Focando então no sobre-piso, encostado à fachada norte da Casa do Paço, notamos que este é provavelmente o mais confuso e mal conservado. A poente do corpo
central encontramos escritórios, cujo acesso é feito por escadas de madeira construídas
posteriormente. Estas escadas, para além de confusas e não funcionais, são também
incoerentes com a construção do edifício. Estes escritórios, por não terem contacto
direto com nenhuma janela, possuem uma claraboia, que por sua vez recebe iluminação através de telhas de vidro que substituíram a telha normal em algumas zonas do
telhado.
No lado oposto do piso intermédio, a nascente, encontramos divisões que foram anteriormente habitação da família que tomava conta da Casa e se encontram
atualmente desabitadas. Estas divisões foram sujeitas a obras aquando a aquisição do
corpo central da Casa do Paço pela Câmara Municipal, no entanto as mesmas nunca
foram realmente completadas. O estado atual destas divisões reflete precisamente isso:
apesar da inserção de caixilhos novos, as paredes estão no geral em mau estado, com
buracos junto ao chão, apesar das obras efetuadas. As divisões estão, ainda, a servir de
“arrecadação” para o material de construção.
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Atente na fotografia 51.
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Imagens 52, 53, 54, 55 e 56. Estado atual da sala do torreão e acesso ao terraço, 2019.

Por fim, encontramos umas escadas estreitas que nos dão acesso à sala do torreão. Esta, devido ao estado precário das suas escadas de acesso, não se encontra de
momento inteiramente visitável. A sala, por sua vez, encontra-se também em necessidade de reabilitação, estando a pintura das paredes e da cúpula degradada, assim como
os azulejos que revestem as paredes.
Tanto a Ala Nascente como a Ala Poente têm vindo a ser alvo de obras ao longo dos anos de modo a manter os seus gabinetes em boas condições, encontrando-se
assim em melhor estado de conservação que o corpo central da Casa do Paço. Ambas
foram reabilitadas interiormente, sendo a construção feita com paredes interiores de
pladur e pavimento novo, apesar da organização interna estar um pouco confusa. A
caixilharia, no entanto, encontra-se visivelmente degradada, sendo então necessário o
restauro da mesma, assim como a pedra da fachada.
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Imagens 57 e 58. Acesso ao sobre-piso, lado poente, 2019.
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Imagens 59 e 60. Sobre-piso, lado poente, 2019.

Imagens 61 e 62. Sobre-piso, lado poente, 2019.

Imagens 63 e 64. Acesso ao sobre-piso, lado nascente, 2019.

67

Imagens 65 e 66. Sobre-piso, lado nascente, 2019.

Imagens 67 e 68. Sobre-piso, lado nascente, 2019.

Imagens 69 e 70. Salão Nobre, 2019.
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Imagens 71 e 72. Átrio Comum, 2019.

Imagens 73 e 74. Humidades na capela e azulejos degradados, 2019.

Imagem 75. Casa do Paço, 2020.

Imagem 76. Pátio, 2019.
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Imagem 77. Pormenor, 2019.

Imagem 78. Ala Nascente, 2020.

Imagens 79 e 80. Entrada do piso nobre e Cobertura do Salão Nobre, 2019.
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III.

Proposta de Reabilitação

m

Imagem 82. Planta de Coberturas.

m

m

Sentido geral da proposta

Como já foi referido anteriormente, a Casa do Paço é um edifício que se modificou com as várias alterações programáticas que por ele passaram. Apesar das últimas
reformulações das alas laterais, e da tentativa por parte da Câmara em manter as salas
de exposições e o Salão Nobre apresentáveis, o edifício possui várias fragilidades, principalmente nas divisões secundárias como o sobre-piso ou mesmo a sala do torreão.
Para além disso, o edifício sempre possuiu um notório desequilíbrio devido à falta do
seu segundo torreão, consequência de o projeto nunca ter sido completado. Posto isto,
e numa tentativa de dignificação do edifício, é proposta como ideia principal do projeto
a reformulação dos espaços interiores do edifício, tanto no seu corpo central como nas
suas alas laterais, de forma a que este se torne mais simétrico e coerente. É também
proposta uma recriação daquela que teria sido imagem original do mesmo, caso o
projeto tivesse sido completado: Um edifício equilibrado, com uma métrica reposta na
fachada sul e um torreão em cada extremidade.
O presente projeto procura, como um dos pontos principais da intervenção,
unificar um edifício que atualmente se encontra dividido em três partes distintas, através de um percurso linear e intuitivo.
Para que isto seja possível, é proposta a remoção do salão nobre, estabelece-se
a simetria com o outro lado do edifício através de duas novas salas que surgem no lugar do salão nobre, tendo uma delas o novo torreão por cima. O salão nobre é assim
transferido para a Ala Poente, assim como algumas das suas peças mais emblemáticas
para preservação da memória do mesmo, como o varandim e o palco.
Junto à fachada norte do edifício surge um pátio reorganizado, onde é criada
uma nova entrada para o Foyer que antecede o novo auditório e o acesso ao novo
torreão. São mantidas as outras duas entradas, sendo a entrada central a principal e a
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Projeto Original

Projeto Contemporâneo

Imagem 83. Diagrama de simetrias.

entrada a nascente do corpo central secundária.
A escolha do novo programa teve conta as características deste edifício, e procura valorizar o mesmo, a zona histórica em que este se encontra, e procura aplicar-lhe
um programa claro para a sua utilização. Será composto por salas expositivas no piso
nobre, a grande sala de entrada na Casa do Paço, assim como um novo foyer de pé
direito duplo, feito a partir do corredor pré-existente, que dará acesso à Casa de Chá
e ao novo auditório na ala poente. A Casa de Chá, que dará corpo ao novo torreão,
será composta por dois pisos, sendo o primeiro a Casa de Chá propriamente dita e o
segundo um terraço coberto, que funcionará também como um miradouro para o rio
e a sua envolvente. O torreão original será uma residência artística, onde os artistas que
vêm colaborar nas exposições poderão permanecer e criar. As divisões de apoio a esta
residência estarão presentes no sobre-piso. Na ala nascente serão mantidos os escritórios da ACIFF, redesenhando os espaços de forma a que se tornem menos confusos e
mais ortogonais. São ainda mantidos os espaços comerciais no piso térreo, procurando
restaurar as abóbadas destas lojas, repor a métrica que foi perdida com a abertura dos
vãos por parte dos lojistas, e reabilitação dos materias da fachada sul.
75

Imagem 84. Maqueta do Castelo de Abbiategrasso.
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Imagem 85. Planta de Coberturas do Castelo de Abbiategrasso.

Casos de Estudo
Para que a realização deste projeto fosse coesa, foi necessária uma procura
prévia de casos de estudo. Estes, para além de ajudarem a fundamentar as opções
do mesmo, deviam também possuir problemáticas idênticas às que são encontradas aquando a realização do projeto. Os casos de estudo que se seguem focam-se
na intervenção em património construído, na forma como um elemento novo comunica com um antigo (re)criando simetrias, e como peças que foram destruídas foram repensadas, redesenhadas e construídas novamente. Apesar de a situação não ser idêntica na Casa do Paço, pois o segundo torreão não foi efetivamente
construído, considero pertinente a escolha destes projetos pela maneira como estes introduzem novos elementos que entram em diálogo com o pré-existente.

Castello di Abbiategrasso, Giorgio Grassi
O primeiro projeto considerado para a elaboração deste trabalho foi a reabilitação e restauro de Giogio Grassi, de 1970, para a adaptação do Castelo de Abbiategrasso a sede municipal. O valor monumental deste castelo deve-se ao seu significado civil,
motivo pelo qual a cidade procura usar este monumento em ruínas, e à sua localização
em relação ao centro histórico da cidade e aos monumentos que nele se encontram,
representando uma coordenada fundamental para a leitura arquitetónica do centro
histórico.66
O arquiteto começa por resolver o eixo viário proveniente de Milão, que impedia o trânsito do centro histórico de ser escoado, permitindo ao edifício recuperar o
seu perímetro e formar espaços que o transformam no local indicado para acolher a
66

Giorgio Grassi, “O Castelo de Abbiategrasso e a questão do restauro” in Escritos Escolhidos

(Edições Afrontamento, 2018), 93-95.
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Imagem 86. Planta térrea e alçados do Castelo de Abbiategrasso.

Imagem 87. Neues Museum após a Segunda Guerra Mundial.

sede do município. Dentro desses espaços está a continuidade do fosso e da alameda
arborizada e a formação de duas praças de trânsito condicionado.67
O seu pátio é fechado por um corpo novo que completa o edifíco existente, e
que faz frente para a praça arborizada. Neste são dispostos os serviços municipais que
estão em contacto mais direto com o público. Ao porticado do piso térreo corresponde um percurso perimetral coberto, igual no piso superior, sobre o qual se distribuem
diversas divisões dos serviços municipais. Este duplo percurso é conseguido através da
edificação de uma segunda fachada de pedra que foi colocada à frente do edifício antigo. Através desta consegue-se dar à praça uma “unidade arquitetónica” sem modificar
as fachadas pré-existentes. 68
Estamos perante dois cenários distintos neste projeto: pelo interior do pátio o
projeto procura unificar-se, e pelo exterior é criado um processo aditivo onde as várias
alterações pelas quais o edifício passou são realçadas, individualizando cada elemento
adicionado. A arquitetura nova proposta dialoga com o monumento, une-se a ele e
confronta-o, recebendo deste a sua lição de arquitetura.69
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Neues Museum, Berlim, David Chipperfield
O segundo projeto estudado para a elaboração deste trabalho foi o Neues Museum em Berlim, do arquiteto David Chipperfield. Este projeto, para além de procurar
respeitar o edifício existente, procura também restaurar as peças destruídas na Segunda
Guerra Mundial, não fazendo uma cópia mimética do existente, mas sim reinterpretando-o com uma linguagem mais contemporânea.
Projetado por Friedrich August Stüler, o Neues Museum é construído em
1841, a mando do rei Friedrich Wilhelm IV, na Ilha dos Museus em Berlim. Enquanto
os danos da Segunda Guerra Mundial foram reparados nos outros museus da Ilha em
duas décadas, o Neues Museum permaneceu parcialmente em ruína, apresentando-se
com funções provisórias até 2003, ano em que David Chipperfield e o arquiteto de
conservação Julian Harrap iniciaram as obras de restauro deste edifício, até 2009, ano
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Imagem 88. Neues Museum.
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Imagem 89 e 90. Torreão destruído e reconstrução do mesmo.

em que o museu reabriu ao público. 70
Este projeto procura, como ponto principal, recompletar o volume original e
restaurar as partes destruídas com a Segunda Guerra Mundial. O restauro do existente
realça a estrutura original no seu contexto espacial e materialidade original. Todas as
falhas na estrutura foram preenchidas sem tentar competir com a estrutura original em
termos de superfície e brilho.71
Apesar de toda a reconstrução e reabilitação do edifício ser relevante, o principal foco no âmbito do projeto presente neste trabalho está presente na fachada nascente, onde o arquiteto fez a reconstrução de um torreão que foi totalmente destruído
na guerra. Este novo volume, simétrico ao seu vizinho mas diferente na sua linguagem,
destaca-se como um elemento contrastante da fachada. Assume-se com uma materialidade diferente, com uma linguagem contemporânea, e traz de volta a simetria do
edifício posteriormente perdida.
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Adrian von Buttlar, Neues Museum Berlin: Architectural Guide (Berlin Munchen: Staatliche Mu-

seen zu Berlin, 2010), 7-8.
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Texto escrito com base na memória descritiva do projeto, consultada em davidchipperfield.com a
dezembro de 2020.
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Espaços expositivos
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Imagem 91 . Distribuição do programa.

Proposta Arquitetónica
Programas
Devido à sua localização num dos núcleos primitivos da cidade, e também
devido à sua presença impactante na frente fluvial da mesma, é necessário pensar num
programa para este edifício que valorize a zona histórica em que se encontra, encorajando também a sua preservação.
O edifício encontra-se atualmente sem um programa fixo. Recebe esporadicamente exposições, palestras e concertos no salão nobre, e até mesmo festas de lotação
limitada devido à capacidade estrutural do mesmo.
O programa proposto visa a integrar novos espaços aos já existentes. Pretende-se manter a ACIFF instalada nos gabinetes da Ala Nascente, assim como os espaços
para exposições, o Salão Nobre, embora realocado, o Millenium BCP e as lojas no piso
térreo, e inserindo programas novos como uma residência artística na sala do torreão
antigo, e uma Casa de Chá no torreão novo, com acesso a espaço exterior.
Considera-se de elevada importância manter o comércio local no piso térreo,
com condições melhoradas, de maneira a promover este tipo de comércio, que tem
vindo a perder relevância ao longo dos anos com o surgimento das grandes superfícies
comerciais.
Optou-se também por manter os espaços expositivos no piso nobre do corpo
central do edifício, por se tratar de um programa que, na minha opinião, valoriza o
mesmo e a zona histórica onde está inserido. O Salão Nobre é realocado para a ala
poente, mas a sua presença mantém-se. Mantêm-se também os anexos no sobre-piso
do lado nascente do edifício, passando a ser uma casa de banho, uma cozinha e uma
sala que servem a residência artística instalada no piso do torreão.
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Imagem 92. Distribuição do programa.

São também mantidos os gabinetes da ACIFF na ala nascente, sendo, no entanto, repensada toda a sua organização interna, tornando-a mais simples e intuitiva.
Os novos programas inseridos procuram servir de apoio aos existentes.
De forma a complementar os espaços expositivos, propõe-se a instalação de
uma residência artística na sala do torreão que, para além de ter espaço de descanso e
de trabalho, tem ainda acesso ao sobre-piso, onde se encontra a casa de banho, a cozinha, e uma maior sala de trabalho/de convívio.
Reformulada a organização interna do edifício, surgem então novos espaços
com a (re)criação do segundo torreão. No primeiro piso deste torreão encontra-se
uma Casa de Chá, que servirá os espaços de exposições e o auditório. No segundo
piso, existe um espaço exterior e coberto, que servirá como um miradouro para o rio
Mondego e para a cidade na frente fluvial.
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Circulação entre salas de exposições.
Circulação entre a Ala Nascente e o Piso Nobre.
Acesso ao sobre-piso, sem entrar pelo átrio comum.
Acesso ao auditório, pelo foyer e/ou átrio comum.
Acesso à sala técnica/traseiras do palco.

Imagem 93. Possibilidades de circulação dentro do edifício.

Organização Interna
Como já foi referido diversas vezes ao longo da presente dissertação, a Casa
do Paço é um edifício que se foi modificando com as alterações programáticas que por
ele passaram. Estas alterações obrigaram a repensar a organização interna do mesmo,
adaptando-o aos seus usos. O presente projeto de reabilitação procura, entre os vários
pontos que serão abordados, clarificar a sua organização.
À entrada, é feito o alargamento do passeio junto ao portão de entrada para 2
metros, corrigindo o atual passeio quase inexistente. O acesso ao edifício, passado este
portão, é realizado por uma larga faixa de pedra que se divide em dois braços junto à
entrada, dando acesso às entradas secundárias, com espaço verde e um banco de pedra
de 50 centímetros de largura que acompanha esta faixa dos dois lados.
A partir do Átrio Comum, surgem diversas possibilidades de circulação, de
maneira a possibilitar o acesso de tanto o espaço de exposições, como a ACIFF, o Auditório/Salão Nobre, a Casa de Chá e o terraço/miradouro.
A primeira hipótese seria a possibilidade de acesso a todo o edifício.
A segunda hipótese permite o fecho das salas de exposições, permitindo apenas a circulação no foyer de acesso ao Auditório e à Casa de Chá (a poente), e o acesso
às instalações sanitárias (a nascente). Para melhor compreensão desta hipótese, propõe-se o seguinte cenário: Imagine-se que iria haver um espetáculo de noite, após as
horas de fecho das salas de exposições. É possível o fecho destas salas, assim como da
Ala Nascente, permitindo que as pessoas façam o acesso ao Auditório e às casas de banho através do Átrio Comum, podendo também aceder à Casa de Chá, ao miradouro/
terraço e ao varandim.
Numa terceira hipótese, o artista instalado na Residência Artística efetuaria a entrada pelas escadas secundárias do lado nascente do edifício, fechando o acesso a todas
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Acesso ao sobre-piso.
Acesso ao segundo piso da Ala Nascente.
Acesso ao balcão do auditório.

Imagem 94. Possibilidades de circulação dentro do edifício.

as outras divisões. O acesso ficaria assim limitado às casas de banho do piso nobre, ao
sobre-piso e ao piso do torreão.
Este princípio de organização interna procura dinamizar a forma como o utilizador usufrui do edifício, criando a possibilidade de o adaptar às mais diferentes
ocasiões.
O interior da Ala Nascente é repensado, de forma a se tornar mais claro. Após
a passagem da recepção, é criado um corredor que tanto dá acesso aos novos gabinetes
para a ACIFF, como ao piso de cima e à ligação reaberta ao corpo central do edifício.
A Ala Poente é totalmente reformulada, de modo a albergar o novo Salão Nobre/
Auditório, que foi removido do piso nobre do Corpo Central. Este novo salão procura
servir tanto o Corpo Central como a ACIFF, instalada na Ala Nascente. O acesso à
plateia é efetuado por dentro do edifício, enquanto os oradores poderão ter a possibilidade de entrar diretamente pelo exterior, através da antecâmara criada atrás do palco.
A circulação entre as salas de exposições mantém-se de salão em salão, de acordo com a estrutra original do edifício. No lado nascente do piso nobre, os anexos são
reformulados de foma a se tornarem mais organizados. Ainda nesse lado do edifício,
encontramos o acesso ao sobre-piso e ao piso do torreão. A organização do sobrepiso
mantém-se idêntica, com 3 divisões que passam a ser casa de banho, cozinha e sala,
para servir a residência artística instalada no piso do torreão.
No lado poente do edifício temos então um novo foyer, resultante da limpeza
dos anexos confusos que lá estavam instalados posteriormente, que encaminha para
os acessos à Casa de Chá, ao Salão Nobre e ao seu varandim. Na Casa de Chá, temos
à entrada umas escadas estreitas que dão acesso ao espaço exterior.
No piso térreo, é procurado manter a ideia de comércio local já existente, reabilitando as lojas e melhorando assim as condições dos comerciantes.
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Imagem 95. Colagem do torreão novo

Princípio de Reabilitação
Para a realização deste projeto de reabilitação, aliou-se a necessidade de limpeza e clarificação de alguns espaços existentes à construção do segundo torreão, que
estaria idealizado no projeto original do edifício.
A construção do segundo torreão foi uma das maiores motivações para o desenvolvimento deste trabalho. Procurou-se fazer um desenho contemporâneo, que não
fizesse uma cópia mimética do torreão original, com linhas retas e estrutura leve de
modo a não comprometer a estabilidade do edifício. Este passa a ter um elemento
novo, que dialogará com o antigo.
Para que isso seja possível, é feita a passagem do Salão Nobre para a ala poente, tornando o desenho da planta do piso nobre mais simétrico e organizado. Entre as
salas de exposições são inseridas portas de madeira e vidro, de modo a se poder fechar
as mesmas se necessário mas mantendo a ideia de continuidade e transparência entre
os espaços.
No lado nascente do piso nobre, os arrumos e as casas de banho são redesenhadas, criando uma métrica que também é transposta para o sobre-piso. No lado
poente deste piso, os escritórios confusos são removidos, dando lugar a um foyer de
pé direito duplo. Com isso, faz-se também a uniformização da cobertura do edifício,
removendo as telhas de vidro que fariam a iluminação destes escritórios.
Com a reorganização das alas nascente e poente, são também repensados os
alçados frontais e laterais das mesmas. No caso da ala nascente, removeu-se a porta
do lado esquerdo, passando esta a janela e manteve-se a porta do lado direito, que fica
alinhada com o corredor criado no lado de dentro. No alçado lateral exterior desta, removeu-se a porta que daria acesso à rua estreita adjacente, passando a existir apenas as
janelas de guilhotina. No alçado lateral interior, mantém-se a ideia original do edifício,
removendo apenas uma pequena porta que achei que ficava dissonante com o resto do
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Imagem 96. Torreão atual nascente.

desenho do alçado.
Na ala poente, também os alçados foram repensados, de acordo com o programa que nela passou a existir. O alçado frontal procura ser simétrico ao da sua ala
vizinha, e o alçado lateral interior procura manter o desenho original. No entanto, no
alçado lateral exterior, são tapadas as janelas de modo a escurecer o auditório, ficando
este com uma parede homogénea por dentro, mas deixando a marcação das janelas por
fora através da pedra de rebordo das mesmas.
Sabemos que a caixilharia de um edifício é um elemento impactante na imagem
do mesmo, especialmente em edifícios antigos que tendem a ter caixilhos de desenho
mais elaborado que os contemporâneos. É, no entanto, muito importante também
o isolamento e conforto de um edifício. Para este projeto, optei por desenhar novos
caixilhos em estrutura de madeira, de vidro duplo e com um desenho sóbrio e simples,
dando prioridade à questão do conforto e isolamento.
Atualmente, apenas as alas nascente e poente possuem portadas nas janelas,
sendo a iluminação das salas de exposições controlada por estores de rolo. É proposto com este projeto a inserção de portadas em divisões como as salas de exposições,
assim como na sala do torreão (residência artística) e suas respetivas divisões de apoio
no sobre-piso.
Nas lojas do piso térreo, é reposta a métrica dos vãos, que foi perdida devido à
necessidade de criação de montras por parte de algumas lojas. São também restauradas
e repostas as abóbadas, que se encontram atualmente cobertas em algumas lojas. Os
espaços comercias serão mantidos.
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Imagem 97. Pormenor Construtivo.

Aspetos Construtivos
Tratando-se de um edifício dos finais do séc. XVII, é fulcral garantir que a
estabilidade do edifício se mantém inalterada, especialmente com a construção de um
novo volume sobre a estrutura deste. Posto isto, achei a escolha de um tipo de construção leve mais indicada para integrar a alvenaria de pedra, estrutura base do edifício.
A construção no segundo torreão foi, sem dúvida, uma das questões que mais
impulsionou o desenvolvimento deste projeto. Para tal, foi necessário projetar uma
nova maneira de organizar o piso térreo, de forma a que a sua construção fosse possível.
Na escolha dos materiais de construção, foi teve-se em conta a estrutura original do edifício, de forma que os materiais escolhidos não comprometessem a estabilidade da construção original. Assim, o novo torreão é construído numa estruturametálica, ancorada à estrutura original do edifício a partir de vigas de ferro, em conjunto
com um sistema de fachadas leves.
A questão da caixilharia obrigou, inevitavelmente, a toma de algumas decisões.
Surgiram duas hipóteses: a criação de um novo caixilho, mais simples, de vidro duplo e
com portada, que melhoraria o isolamento e conforto do edifício mas alteraria a leitura
do mesmo. A segunda opção seria a preservação da caixilharia original, e com ela a
imagem original do edifício, com a inserção de um segundo caixilho pelo interior. Para
o presente projeto, optou-se pela primeira opção, por a segunda não seria compatível
com os paineis de madeira que algumas salas possuem na parede, devido à limitação de
espaço.
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Imagem 98. Render da Casa de Chá.

Memória Descritiva
O processo de desenvolvimento deste projeto abordou várias questões que
considerei pertinentes e importantes para o edifício em questão: a necessidade de valorização do mesmo na zona histórica em que se encontra, a própria necessidade de
reabilitação do edifício, o notório desequilíbrio pela falta do segundo torreão que não
foi construído, entre outras, dando-lhe um programa claro da sua utilização. Dada as
suas dimensões e a sua localização, a introdução de espaço de exposições nesta área da
cidade seria uma mais valia, aliado a um novo auditório e à reformulação dos gabinetes
da ACIFF, ajudaria a trazer de novo importância a uma das zonas mais antigas da mesma. Serão de seguida explicados os três corpos do edifício individualmente: O Corpo
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Central, a Ala Nascente e a Ala Poente.

Corpo Central
A entrada para este corpo é feita na fachada norte, através de um pátio completamente redesenhado. Passado o portão metálico, somos encaminhados até ao edifício
através de uma faixa de pedra, acompanhada por bancos também de pedra que ajudam
a delinear este caminho e a dividir o espaço verde do espaço pavimentado. Já junto à
fachada, esta faixa divide-se em dois braços, dando acesso a três entradas: A principal
que é central, a entrada mais a nascente que dá acesso aos anexos e ao acesso ao sobre-piso, e a entrada poente que permite o acesso a visitantes com mobilidade reduzida,
como cadeira de rodas, através de uma rampa.
Neste corpo é feita a remoção do salão nobre, passando-o para a ala poente,
permitindo assim a construção do segundo torreão na extremidade poente do edifício.
Este procura assumir-se com uma linguagem contemporânea e não fazendo uma réplica mimética do original, ajudando na clarificação do edifício antigo. O piso nobre passa
então a ser composto por seis salas de exposições simétricas (das quais duas são no-
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Imagem 99. Render da entrada da ala nascente.

vas), anexos reorganizados e os acessos ao novo torreão, que acompanham as divisões
pré-existentes como o átrio comum e a capela. No corredor do lado nascente deste
piso, junto à fachada norte, são feitas algumas alterações de modo a melhorar a organização deste espaço. Em primeiro lugar, as casas de banho e anexos são reorganizados
seguindo a mesma métrica aplicada no sobre-piso. É também reaberta a ligação com
a ala nascente de modo a haver uma continuidade de circulação, caso seja necessário.
É também nesta área que é feito o acesso ao sobre-piso, que passa a servir de apoio à
residência artística que se encontra no piso do torreão.
No corredor do lado poente, é feita uma limpeza de todos os anexos que considerei confusos e sem qualidade. Com esta remoção, surge um aspaço amplo de pé
direito duplo, que antecede o novo auditório e os acessos à casa de chá e ao terraço.
A circulação do edifício foi repensada de forma a poder adaptar-se às circunstâncias do momento. O edifício consegue ter áreas a funcionar de forma autónoma ou
em conjunto, conforme a necessidade dos eventos.

Ala Nascente – Gabinetes
Na ala mais voltada para o atendimento da ACIFF, procura-se reformular um
espaço atualmente confuso, tornando-o mais organizado, geométrico e apelativo.
O alçado norte desta ala é reformulado de forma a que possa ser simétrico à ala
oposta. Assim, deixamos de ter duas portas de acesso e passando a existir uma só, que
ficará alinhada com o corredor que se desenvolve no interior do edifício. Esta ala deixa
de ter acesso ao exterior a partir do alçado nascente, passando a existir um conjunto de
janelas que lhe oferece um ar mais sóbrio. No alçado poente, é também retirada a porta
virada para o pátio visto ser pequena e degradada, sendo substituída por uma janela.
À entrada, possuímos um espaço de receção de pé direito duplo que nos dá a
sensação de um espaço amplo. Pelo alinhamento da porta de entrada, temos um novo
corredor que dá acesso às escadas para o piso superior, aos dois novos gabinetes e sala
de reuniões, assim como à ligação ao corpo central. A ideia é que os trabalhadores possam ter a sua privacidade e conforto, ao ter o seu próprio gabinete. No piso superior,
o principio de organização é mantido, não havendo no entanto ligação com o corpo
central. É possível observar a receção, assim como aceder aos varandins da fachada
norte e da fachada voltada para o pátio.
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Imagem 100. Palco do Salão Nobre, 2020.

Imagem 101. Balcão do Salão Nobre, 2020.

Ala Poente - Auditório
Através da remoção do Salão Nobre do corpo central, surgiu a ideia de o
transferir para esta ala. A justificação desta remoção pode ser feita pela necessidade
de regulação do piso nobre para a construção do segundo torreão, mas também pelas
obras às quais o mesmo foi submetido ao longo dos anos, fazendo com que este fosse
perdendo a sua beleza e interesse.
O acesso a este espaço pode ser feito através do corpo central, ou diretamente
pelo exterior. Através da reformulação da circulação, passa a ser possível aceder apenas
ao auditório, fechando os espaços adjacentes.
Como preservação da memória do antigo salão nobre, é “transplantado” para
o novo auditório o balcão (figura 101) e o palco (figura 102). O auditório desenvolve-se
em rampa através de uma camada de enchimento, que permite corrigir o desfasamento
entre a cota desta ala com a cota do corpo central, permitindo também aos espectadores situados numa fila mais atrás ter uma boa visibilidade do palco.
Através da rua, é criado um novo espaço que permite a quem vai atuar um fácil
acesso ao palco, não tendo de passar pela plateia para chegar ao mesmo. Por cima desta
divisão é criada uma sala técnica de apoio aos espetáculos.
Como referido anteriormente, o alçado frontal é também reformulado, de forma a que se torne simétrico ao da ala nascente e fiquem harmoniosos num todo. As
janelas no alçado lateral exterior são tapadas, deixando apenas as marcas de onde estariam os rebordos das mesmas.
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Considerações Finais
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Imagem 103. Fotomontagem do torreão novo

Considerações Finais

A preservação do património construído é um tema que se tem vindo a tornar
cada vez mais pertinente nos dias que correm. Cada edifício tem a sua história, que
deve ser considerada ao projetar as intervenções. Esta preservação permite ainda a
valorização dos núcleos urbanos onde os edifícios a reabilitar se inserem.
Foi com base nesta ideologia que se desenvolveu o projeto apresentado neste
trabalho. Com as intervenções feitas ao longo dos anos, a Casa do Paço tornou-se
num edifício confuso, com pouca qualidade e com necessidade de um programa que
trouxesse a este edifício de caráter monumental à beira rio importância mais uma vez.
O objetivo desta reabilitação foi combater todos estes pontos, e ainda trazer para este
núcleo urbano uma valência que procurou valorizar e tornar esta zona mais atrativa.
Com base naquele que teria sido o projeto original do edifício, segundo consta em
diversas fontes e como está esboçado no arranque das falsas pilastras nas bases flanqueadas, foi também projetado um segundo torreão na extremidade poente do corpo
central do edifício, que procurou não só equilibrar o desenho deste como também dar
a possibilidade de inserção de novos programas apelativos.
O desenho deste novo torreão foi fundamentado com a apresentação de dois
casos de estudo: O restauro do Castelo de Abbiategrasso de Giorgio Grassi, e o Neues
Museum de David Chipperfield. Tanto num como no outro são projetados volumes
que devolvem simetria e equilíbrio aos edifícios, formando um diálogo entre o novo
e o pré-construído. No caso do presente projeto, o novo corpo procurou assumir-se
com uma linguagem contemporânea e não uma cópia do antigo, que surge para equilibrar o edifício, quebrar a sua monotonia e reafirmar a monumentalidade deste.
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Imagem 104. Torreão original.

Para além do fator do elemento novo, esta proposta procurou também clarificar os espaços existentes através da reformulação de algumas áreas. Esta reformulação
permitiu a unificação de um edifício que atualmente se encontra dividido em três corpos distintos através de uma circulação contínua, permitindo também que estes fossem
autónomos entre si.
Através de um auditório reformulado, espaços de exposições, uma residência
artística, a casa de chá e o seu miradouro, o edifício torna-se uma mais valia para a
zona onde se encontra inserido, atraindo mais visitantes para a zona velha da cidade e
recuperando a importância que se foi perdendo com a viragem da cidade para a frente marítima. O principal motivo para a reformulação da ala nascente foi a criação de
espaços com melhores condições para os trabalhadores da ACIFF, conseguido através da criação de gabinetes e salas de reuniões, assim como um átrio de entrada mais
acolhedor. Por último, teve-se em consideração a grande importância da preservação
do comércio local, e por essa razão foram mantidas todas as lojas no piso térreo, restaurando as abóbadas em todas as lojas e permitindo uma leitura clara da estrutura do
edifício.
Assim, esta proposta mostra como o antigo pode ser preservado aliado à inserção de um elemento completamente novo e contemporâneo, mas também como um
edifício antigo pode ter um imenso potencial com os programas e intervenções certas,
que o valorizem e respeitem a sua história.
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