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Resumo 

A REABILITAÇÃO DO NEOCLASSICISMO 

O Palácio na Lezíria do Tejo 

 O Palácio das Obras Novas é um exemplo de arquitetura Neoclássica de Portugal, 

marcando profundamente a história do lugar da Vala Real na lezíria do Tejo. Atualmente 

está abandonado e em avançado estado de degradação, surgindo a oportunidade, através de 

um projeto de reabilitação, de fazer uma investigação sobre a intervenção neste tipo de 

património e na sua envolvente, desde as questões teóricas e conceptuais, às construtivas. 

 O principal objetivo desta investigação é estudar a relação entre o seu passado, o  

seu presente e o seu futuro, percebendo as características da arquitetura Neoclássica em 

Portugal e salvaguardando os valores que estão associados ao edifício, através de uma 

metodologia adequada para intervir numa ruína arquitectónica de estilo Neoclássico. 

 Deste modo, começamos por estudar a história do local, do Palácio e da arquitetura 

Neoclássica em Portugal, para perceber tais valores implícitos e posteriormente descobrir 

de que forma se deve executar a reabilitação de uma ruína com esses mesmos valores e 

características únicas. 

   Complementamos a teoria através de uma análise a edifícios que, ao longo do 

tempo, tenham sido intervencionados, quer apenas na fachada, quer no seu interior, 

contudo, nunca esquecendo os seus valores e salvaguardá-los sempre que possível. 

 Por fim é apresentada uma proposta de intervenção para o nosso caso de estudo de 

forma a preservar o que ainda resta de si, valorizando e enaltecendo os seus valores 

históricos e arquitectónicos. 
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Abstract 

The Obras Novas Palace is an example of Neoclassical architecture in Portugal 

deeply marking the history of Vala Real in the Tagus marshland. It is currently abandoned 

and in an advanced state of degradation giving rise to the opportunity through a 

rehabilitation project to carry out an investigation into the intervention in this type of 

heritage and its surroundings from theoretical and conceptual to constructive issues.

The main objective of this investigation is to study the relationship between its 

past present and future understanding the characteristics of Neoclassical architecture in 

Portugal and safeguarding the values associated with the building through an adequate 

methodology to intervene in an architectural ruin of Neoclassical style.

Thus we start by studying the history of the place the Palace and Neoclassical 

architecture in Portugal to understand these implicit values and later discover how to carry 

out the rehabilitation of a ruin with these same values and unique characteristics.

We complement the theory through an analysis of buildings that over time have 

been intervened either only on the façade or inside however never forgetting their values 

and safeguarding them whenever possible.

Finally we present an intervention proposal for our case study in order to preserve 

what is still left of itself valuing and extolling its historical and architectural values.
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Introdução  

 A presente dissertação tem como base a a investigação em torno do tema da 

reabilitação do Património, para futuramente serem aplicados os seus conceitos teóricos na 

reabilitação do Palácio das Obras Novas, situado na foz da Vala Real, Azambuja. Sabe-se 

que foi Marquês de Pombal, em finais do século XVIII início do século XIX, que esteve à 

frente da construção do Palácio e que este apresenta características da arquitetura 

Neoclássica como muitos outros Palácios e edifícios presentes em todo o país.  

 Em atual avançado estado de degradação, definem-se estratégias de intervenção 

que visam salvaguardar o seu valor cultural e arquitetónico, tentando atribuir-lhe uma nova 

vida. 

 Procura-se ter um conhecimento mais amplo sobre a sua origem, história e 

tipologia arquitetónica, de modo a obter paralelismos por analogia e assim compreender 

melhor a sua organização, a época em que foi construído e o porquê da sua construção com 

tais características. 

  

Objetivos 

 O objetivo que se pretende com esta investigação é a salvaguarda dos valores 

inerentes ao edifício que vai ser estudado, bem como a reabilitação do mesmo de forma a 

dar-lhe um novo propósito. É através dos estudos que serão feitos ao longo desta 

dissertação que vamos perceber se é possível e como é que deveremos atuar quando 

falamos em Património. 

19



Motivação 

 Esta dissertação surge com o exercício teórico-prático com o tema que se debruça 

na reabilitação e no património, suas condicionantes e valores e assentando numa 

preexistência real. 

 A proposta de projeto surge do programa Revive, que visa promover e agilizar os 

processos de rentabilização e preservação de património público que se encontra devoluto, 

tornando-o apto para afetação a uma atividade económica com finalidade turística. 

 O motivo pelo qual é escolhido este projeto é o passado e a história que se revela 

imprescindível aos dias de hoje, bem como compreender e analisar como se deve fazer 

reabilitação. 

Metodologia e Estrutura 

 Entendemos que para realizar tal trabalho é necessário uma cuidadosa pesquisa 

sobre os temas que dela surgem. O trabalho desenvolve-se em duas fases que estão ligadas 

entre si. É sobre a peça existente, devoluta, que surgirá a investigação de estudo. Deste 

modo, a presente dissertação estrutura-se em duas fases e três partes essenciais. 

 Iniciamos com a contextualização e a história da envolvente do Palácio das Obras 

Novas, conhecendo as suas origens e o porquê de estar inserido neste local e de como é que 

foi usado ao longo dos tempos. Será feita uma visita ao local de intervenção para 

levantamento gráfico e fotográfico para melhor entendimento do lugar. Conhecer a história 

arquitectónica deste objeto é também importante para se desenvolver os valores que estão 

nele depositados através da época em que foi projectado. Começamos por contextualizar o 

Rio Tejo, seguida a Vila de Azambuja, a Lezíria do Tejo e o canal da Azambuja, O Palácio 

das Obras Novas e por fim a arquitetura Neoclássica e as suas influências. Para isso, 

debruçaremos-nos sobre os autores Manuel Lima na sua monografia sobre o Rio Tejo, 

documentos fornecidos pela Câmara Municipal da Vila de Azambuja e dissertações de 

mestrado onde já foram referidos os aspetos que vão ser estudados. 
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 Os temas da reabilitação no Património surgem de seguida e estão sempre presentes 

ao longo deste trabalho pois são a matéria base para o desenvolvimento desta dissertação.  

A ruína, o Património e a reabilitação são temas que sem o objeto de estudo não poderiam 

ser estudados. Deste modo, estes temas são abordados de maneira a que se entenda de 

como é que a ruína chegou a esse estado último de vida, se é considerado património 

perante os valores apresentados e se é possível e viável iniciar o processo da reabilitação, 

bem como se deve fazer reabilitação em Património. 

 Por último, trata-se da aplicação dos conceitos e estratégias apresentadas nos 

capítulos anteriores, de modo a que seja possível intervir na arquitetura Neoclássica, tendo 

sempre em vista a salvaguarda dos valores associados. 
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CAPÍTULO I  

O Palácio Neoclássico na Lezíria do Tejo 
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Figura 01 - Portugal, Espanha e o rio Tejo



1.1. O Rio Tejo 

 “Pelo Tejo, o Portugal marítimo abraça o Portugal agrícola, fundindo numa as 

duas fisionomias típicas da Nação.” (Martins, 2010: 153) 

 Devido à sua extensão, localização geográfica e navegabilidade, o rio Tejo foi um 

meio de comunicação e de transporte de pessoas e de mercadorias, permitindo a saída e a 

entrada de produtos para a economia internacional. 

 Em 1255, Lisboa, depois de se tronar a capital do reino, tornou o Tejo num 

importante eixo de comunicação. (Marques, 2018: 27) 

 Contudo, grandes preocupações nasceram com esta mudança relativamente ao Tejo. 

As constantes cheias e a navegabilidade deixaram preocupações. O seu leito oscilava 

repetidamente, transbordava, destruía as margens precedentes e alagava os campos 

destruindo toda a agricultura. 

  

 “O Tejo é um cavalo selvagem, indómito, impetuoso, cheio de vida, destruidor. 

Domesticado, pode ser, na Península Ibérica, um servidor leal, paciente, utilitário, 

produtor de bem-estar das populações ribeirinhas e valioso auxiliar nas economias 

nacionais.” (Correia, 1967: 48) 

 Tratando-se de um curso de água estratégico, de grande importância ambiental e 

económica, o Tejo é partilhado por dois países ibéricos numa extensão de cerca de 1.070 

km (fig.01). Nasce nos montes Universais, mais precisamente na serra de Albarracín, em 

Espanha, e desagua no oceano Atlântico, em Portugal, o que faz de si o rio mais longo da 

Península Ibérica. 
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Figura 02 - A área que utilizava o Tejo para transportar os seus   
produtos até Lisboa no fim do século XVIII



 Com uma bacia hidrográfica  de 80.600 km2 relativamente estreita e uma largura 1

de 100 a 120 km, percorre um estreito vale de erosão, cortando o maciço rochoso, pouco 

permeável e despido de arborização que se estende até Toledo. Nos tempos em que a 

Península Ibérica fazia parte do império romano, o rio era designado por Tagus, que 

significa, cortar ou talhar, devido ao desgaste que o rio procurava com as suas fortes 

correntes fluviais, levando todos os obstáculos que encontrava pelo caminho. (Lima, 2008) 

 Adolfo Loureiro  adota diferentes classificações para distinguir os vários troços ao 2

longo deste rio (fig.02): 

“1º- Baixo Tejo, ou Tejo marítimo, onde as marés se fazem sentir, sem ter, contudo, a sua 

força e intensidade, e que se compreende entre a foz e o Oceano, e a Azambuja, na 

extensão de 65 quilómetros. 

2º- Tejo médio, desde a Azambuja até Tancos, onde o rio atravessa largos campos, e a sua 

inclinação é diminuta, na extensão de 68 quilómetros, tendo ainda uma navegação 

permanente e regular. 

3º- Alto Tejo, que vai desde Tancos até à sua origem onde é grande o deu declive, o leito 

encaixado e cortado de rápidos e cascalheiras, e onde pode considerar-se torrencial; mas 

de que uma parte é navegável com mais ou menos dificuldade em parte do 

ano.” (Vasconcelos, 1970: 2) 

 É, deste modo, evidente que o Tejo está segmentado em três diferentes morfologias 

ao longo do seu percurso, e é devido a essas diferentes morfologias que no inverno o rio 

Tejo sofre cheias de elevada densidade como explica Orlando Ribeiro: 

 Bacia hidrográfica ou bacia de drenagem é a extensão de escoamento de um rio e das suas afluentes.1

 Adolfo Ferreira Loureiro foi um militar, engenheiro, escritor e político português. A sua carreira de Engenheiro foi 2

marcada pela elaboração de projetos de Hidráulica do Ministério das Obras Públicas, onde chegou a ser Presidente do 
Conselho Superior de Obras Públicas e Minas.
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Figura 03 - Rio Tejo, Portas de Rodão Figura 04 - Rio Tejo, Vila Nova da Barquinha

Figura 05 - Rio Tejo, Portas do sol Figura 06 - Rio Tejo, Valada



 “A um caudal de verão muito reduzido no Sul, que as vezes permite passar a pé os 

rios mais importantes e seca por completo os menores afluentes, opõem-se no inverno e na 

primavera cheias que podem alcançar 20 metros no Douro, 25 no Guadiana, e no Tejo  

alturas de 26 metros a montante das Portas de Rodão, 11 em Tancos, 7 em Santarém e 

ainda, na maior largura do estuário, meio metro em frente de Lisboa. Estas cheias estão 

ligadas à passagem de depressões sobre a Península, com chuvas muito intensas e 

concentradas, durante dias, que bruscamente fazem crescer e extravasar os 

rios.”  (Ribeiro in Vasconcelos, 1970: 4) 

 Devido a estes acontecimentos anuais, o rio foi sujeito a um regime de cheias, 

estando hoje em dia mais controlado por mais de uma dezena de grandes barragens, 

maioritariamente em Espanha. 

 No que se refere aos valores naturais e ambientais, o Tejo, no seu longo percurso, 

encontra várias zonas de valor ecológico designadas por áreas protegidas associadas ao 

leito do Tejo: o Parque Natural do Alto Tejo, em Espanha, o Parque Nacional de 

Monfrague, também em Espanha, o Parque Natural do Tejo internacional, em Portugal e, 

por último, a Reserva Natural de Estuário do Tejo, também em Portugal.  

 Pelos seus atributos, o Tejo tornou-se rapidamente num eixo atrativo. No entanto, 

as alterações constantes da sua morfologia deram azo a vários planos e projetos ao longo 

de vários séculos em Portugal. Dada a sua localização e extensão, tornou-se uma grande 

via marítima como meio de transporte de pessoas e mercadorias tornando-se um grande 

eixo de desenvolvimento e navegabilidade. Ao compreender a importância do eixo do Tejo, 

que liga Portugal a Espanha, foi necessário promover obras, maioritariamente no Ribatejo 

para melhorar e aumentar a sua navegabilidade. Estas obras públicas, relativamente às vias 

de circulação realizaram-se entre a década de oitenta do século XVIII e 1792 (Martins in 

Marques, 2018, p.29) com o principal objetivo de enxugar e romper os pauis, arrotear os 

mouchões e abrir novas valas recaindo sobre os temas das vias de circulação que foram 

iniciadas durante o primeiro governo de D. Maria I . Deste modo, pretendia-se dinamizar o 3

comércio interno aumentando a produtividade agrícola e industrial. 

 Maria I de Portugal foi a Rainha de Portugal e dos Algarves e foi apelidada de “a Piedosa”. Reinou de 1777 à sua morte, 3

em 1815.
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Figura 07 - Planta do rio Tejo, desde os campos de Salvaterra até ao Carregado, 1861



 Depois de iniciada a Revolução Francesa , em 1789, Portugal lutava para defender 4

as suas fronteiras alternando as preocupações sobre as Obras Públicas, com o principal 

objetivo de construir estradas e infra-estruturas de apoio. O programa foi continuado entre 

1789-1809, no entanto, foram muitos os projetos que não foram realizados ou ficaram 

inacabados. (Marques, 2018: 31) 

 Até ao século XX foram vários os estudos para a redução do caudal do rio pelo que 

em 1952 foi construída a Barragem de Belver e em 1973 a Barragem de Fratel e, deste 

modo, a morfologia do rio alterou-se e o leito modificou-se formando povoações 

ribeirinhas. (Marques, 2018: 33) 

 Dada a importância e a afluência do rio Tejo, o Palácio das Obras Novas, que fazia 

parte do conjunto de obras realizadas nesta via fluvial, foi idealizado como elemento 

secundário, que viria a contribuir como entreposto comercial do tráfego de embarcações ali 

existente entre Lisboa e Constança. (fig.07) Serviu de estalagem, para as ilustres figuras 

que navegavam o Tejo pernoitarem; para dar apoio à carreira de vapores; e ainda para dias 

de repouso para quando o rei D. Carlos e a sua mulher Dª. Amélia por ali passassem. 

(Marques, 2018: 70/71) 

 A Revolução Francesa teve início em 1789 e só terminou em 1799 e consistiu num período de intensa agitação política e 4

social em França, tendo impacto em toda a Europa. 
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Figura 08 - Azulejo pintado à mão da Vila de Azambuja, 2018

Figura 09 - O pinhal de Azambuja, 2018



1.2. A Vila de Azambuja 

 Atualmente, a Azambuja é um concelho português inserido no Distrito de Lisboa e 

Ribatejo com aproximadamente 6 400 habitantes é sede de município com cerca de 262,70 

Km2 de área.  

 Situa-se na Lezíria do Tejo e tem como delimitações os municípios de Rio Maior a 

Norte, Santarém a nordeste, Cartaxo a Leste, Salvaterra de Magos a Sudeste, Benavente e 

Vila Franca de Xira a Sul e o município de Alenquer a Oeste. 

 A ocupação das terras onde atualmente se situa a Vila de Azambuja é documentada 

desde a era romana sob a designação de Oleastrum (zambujeiro). Foi, no entanto, com a 

ocupação árabe, que a povoação teve um maior desenvolvimento económico a nível 

regional, passando a designar-se por Azzabuja (olival bravo) devido à grande exploração de 

azeitona. (Catarino, 2001: 7) 

 Em 1147 foi conquistada aos mouros por D. Afonso Henriques  que pouco tempo 5

depois doou as terras a D. Childe Rolim , o filho do Conde Chester, como recompensa pelo 6

heroísmo demostrado no cerco de Lisboa. Era nessa altura designada por Vila Franca por 

razões desconhecidas. Em 1200, a vila recebe o seu primeiro foral por D. Sancho I, 

governador à época, e cerca de um século mais tarde, o rei D. Dinis manda plantar o 

célebre pinhal de Azambuja (fig.09). (Catarino, 2001: 7) 

 A vila continuou o seu crescimento ao longo dos anos e em meados do século 

XVIII o município de Azambuja detinha uma crescente importância a nível administrativo, 

judicial, militar e eclesiástico. No reinado do rei D. João V (o rei Magnânimo), é ordenada 

a abertura da Vala Real da Azambuja, a maior obra de hidráulica de Portugal até à época, 

que iria irrigar os campos férteis da lezíria do concelho e prevenir o elevado numero de 

cheias em épocas criticas de inverno, obtendo portanto a denominação de “Obras Novas”. 

(Catarino, 2001: 8) 

 D. Afonso Henriques, cognominado de “o Conquistador” foi o primeiro Rei de Portugal, de 1112 a 1143.5

 D. Childe Rolim, “o senhor” da Azambuja foi um fidalgo Inglês que povoou pela primeira vez a Azambuja, terras essas 6

doadas a si por D. Afonso Henriques.
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Figura 10 - Planta topográfica da 3ª administração da Companhia das Lezírias - 1908



 Ao longo dos seguintes séculos, o concelho de Azambuja ganhou cada vez mais 

importância a nível politico, económico e administrativo e em 1836 ocorre a primeira 

reestruturação concelhia, onde pequenos concelhos vizinhos foram integrados no concelho 

de Azambuja, aumentando a sua extensão. É em meados deste século que se dá a 

construção do Palácio das Obras Novas, na lezíria de Azambuja. A sua designação deve-se 

ao facto de também este edifício fazer parte do conjunto de Obras Novas a mando do rei D. 

João V . Destinado para posto de controlo do tráfego de embarcações e pessoas, ou posto 7

alfandegário e estalagem por quem por ali passava em viagem, dava o apoio necessário à 

vila. Também no século XIX, o concelho da Azambuja é novamente beneficiado, com a 

construção da linha férrea do Norte (Catarino, 2001: 9) que viria a transformar o concelho 

em termos logísticos e económicos, beneficiando os transportes de matéria-prima e de 

mercadorias, promovendo o desenvolvimento da indústria. Por outro lado, foi devido à 

construção do caminho-de-ferro que originou o abandono das linhas de barcos a vapor do 

Tejo, que contribuiu para que o Palácio das Obras Novas perdesse a sua função 

alfandegária e, por consequência, fosse deixado ao abandono. 

 Hoje, o concelho de Azambuja, pertence à área metropolitana de Lisboa e é um 

concelho em crescimento, embora tenha perdido a sua importância regional devido à 

terciarização e à importância económica da capital. Porém, continua a ser um concelho 

identitário, com história, tradições, costumes e memórias. 

 João V, apelidado de “O Magnânimo”, foi Rei de Portugal e Algarves de 1706 até à data da sua morte, em 1750. O seu 7

longo reinado teve um papel importante na política europeia e mundial.
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Figura 11 - Mapa do Tejo, desde Tancos até Vila Franca de Xira, 1784



1.3. A Lezíria e o Canal de Azambuja 

 A lezíria do rio Tejo inicia-se em Santarém e prolonga-se até ao amplo estuário, 

designado por “Mar da Palha” (fig. 11) que é a sua parte mais larga apresentando, nas suas 

margens, um conjunto de pequenos núcleos piscatórios, conhecidos como aldeias dos 

aviários. Isto porque, no início do século XIX, pescadores vindos de Vieira de Leiria 

começaram a procurar, no Tejo, os peixes que no oceano Atlântico escasseavam, como por 

exemplo o sável, a lampreia e a enguia. Deste modo, traziam as suas famílias e os 

respetivos barcos saveiros, que inicialmente serviam também de habitação e mais tarde 

acabaram por fixar-se junto das margens do Tejo, construindo pequenas habitações feitas 

de tabuado, cobertas com palhas de caniço e assentes em estacaria.  

 Este troço do rio Tejo é caracterizado por ser relativamente largo, pelo seu atraente 

percurso, pelos mouchões , bancos de areia pelo meio e pela vegetação na orla do 8

ribeirinha, onde se destacam os salgueiros, amieiros, os freixos e os choupos. 

 Os terrenos são fertilizados pelos aluviões  trazidos pelo rio e levados pelas marés 9

do Atlântico, sendo muitas os mouchões fluviais e os solos localizados entre rios com 

menos de cinco metros de profundidade. Deste modo, a lezíria é consequência de 

formações de sedimentos depositados ao longo dos tempos pela corrente do rio, que se 

transformou rapidamente num solo aluvionar rico em grés, argila, calcário e areia e é nesta 

superfície que se encontram os mouchões, que são caracterizados como ilhotas fluviais 

mais elevadas que a lezíria circundante. Foi desta forma que as populações envolventes 

aproveitaram estes férteis terrenos para produzir tomate, milho, girassol e melão. 

 “A fertilidade das planícies aluviais do Tejo foi encarecida desde a mais remota 

antiguidade. Foram, contudo, os escritores árabes que mais enalteceram a feracidade 

destes campos, sendo unanimes em afirmar que o trigo que neles se semeia está pronto 

ceifar ao fim de 40 dias. Além disso, Almumite Alhimiari não hesita em comparar o Tejo 

ao Nilo.” (Beirante, 1998: 774) 

 Mouchão é um topónimo usado para designar um ilhota fluvial mais elevada que a lezíria, onde normalmente crescem 8

choupos ou vegetações endógena, como a morraça.

 Os aluviões são depósitos de sedimentos, tais como, areia, cascalho ou lama, formado pelo sistema fluvial no leito e nas 9

margens da drenagem, com material mais fino dos canais.
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Figura 12 - Abertura da Vala Real de Azambuja, século XVIII



 Devido à elevada fertilidade do solo, vários autores o compararam com outros rios, 

incluindo o Nilo , nomeadamente as cheias que neles abundava. No caso do Tejo, as 10

cheias eram operações da natureza pouco positivas, pois alteravam constantemente o seu 

leito e causavam estragos nos terrenos envolventes. Com isto, desde cedo, foram realizadas 

várias obras de hidráulica para regularizar o seu curso como já foi referido. 

 Já se diz que no tempo dos romanos e dos árabes as águas das marés diariamente 

invadiam as margens dos campos. 

 Dado o forte interesse económico na agricultura e na navegação, os monarcas 

manifestaram o seu interesse em desenvolver projetos para o melhoramento da canalização 

do Tejo, bem como da drenagem dos campos envolventes. 

 A necessidade de abrir novas valas e desentupir as existentes, remover areias e 

sedimentos vindos pela corrente, era emergente, pois tornaria capaz a drenagem das águas 

estagnadas. As obras que mais se destacaram, mais ou menos rudimentares, mas que 

ajudaram a minimizar estragos, foram a aberturas da Vala da Azambuja (fig. 12), da Vala 

Travessa em Muge, da Vala de Alpiarça e a construção das barragens, verificando-se assim 

um maior controlo do caudal do rio.  

  

 “Por isso, e de longa data, se tem procurado regularizar o seu curso. Sem obras de 

hidráulica - rudimentares ou avançadas, consoante as épocas em que se realizam, teria 

sido possível arrotear os magníficos terrenos aluviais depositados pela corrente. Tão 

antiga como a primeira seara, deve ser a obra que tentou disciplinar o curso do 

rio.” (Vasconcelos, 1970: 1) 

  

 Já a caminho de Vila Franca de Xira, depois de uma pronunciada curva à direita o 

Tejo contacta com águas provenientes da vala de Azambuja. É na margem esquerda desta 

vala, conhecida como Vala Real e construída para facilitar o escoamento das águas da 

lezíria que encontramos as ruínas do Palácio das Obras Novas, mandado construir por D. 

Maria I. 

 O Rio Nilo é o rio mais extenso de todo o mundo. Situado no continente africano, nasce a sul da linha do Equador e 10

desagua no Mediterrâneo. 
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Figura 13 - A Vala Real de Azambuja, vista do cais para a 
foz, 2020

Figura 14 - A Vala Real de Azambuja, vista para o interior do 
canal, 2020

Figura 15 - A Vala Real de Azambuja, paralelismo entre o 
canal e o Palácio, 2020



 Importantes propriedades da Coroa desde o início da monarquia portuguesa, as 

lezírias do Tejo, foram parte cedidas aos concelhos militares por razões de defesa do 

território. D. Dinis , “O Lavrador” despendia avultadas quantias na defesa destes campos 11

contra as cheias e incentivava o cultivo das lezírias.  

 Em 1769, depois de uma grande inundação, a Junta das Fábricas das Lezíria expôs 

ao governo a situação urgente de se melhorar aqueles campos. 

 “Os terrenos que constituem o Vale do Médio Tejo, devido às suas características 

morfológicas, facilmente se tornaram alagadiços e pantanosos. Baixos e planos, sem 

declive acentuado, desde tempos muito antigos se sentiu a necessidade de integrar o 

enxugo destes campos, quer construindo condutas artificiais, quer aproveitando os cursos 

já existentes.” (Vasconcelos, 1970) 

 Já no reinado de D. José I , foi Marquês de Pombal  que prosseguiu os trabalhos 12 13

de abertura da Vala Real de Azambuja, com fim de drenar os terrenos pantanosos do Tejo e 

escoar os produtos da terra para as populações ribeirinhas. É de conhecimento que muito 

antes de ser traçada a Vala Real - ou como era chamada na época, Vala Nova, muitas outras 

valas, canais e outras obras mais ou menos avançadas foram erguidas, no sentido de 

melhorar o comércio, a agricultura e a navegação. 

 Navegável numa extensão de aproximadamente 17 Km, a Vala Real  nasce no Rio 

Maior, liga o centro da Vila de Azambuja ao Tejo estendendo-se pelos campos de 

Santarém, e atravessa o concelho do Cartaxo. Outrora navegada por barcos varinos e 

fragatas, entre 20 a 30 toneladas, procediam ao escoamento de pessoas e mercadorias; hoje, 

só por ali percorrem pequenas embarcações. Foi administrada pela Companhia dos Canais 

de Azambuja que, através do despacho do Estado de 30 de Junho de 1839 e outro de 1 de 

Maio de 1843 era obrigada a construir um edifício que desse apoio e albergasse as pessoas 

que por ali passavam. 

 D. Dinis I foi um Rei de Portugal e reinou de 1279 até à sua morte, em 1325 e foi grande amante das artes e letras.11

 D. José I foi apelidado de “O Reformador” e reinou em Portugal de 1750 até à sua morte, em 1777.12

 Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras, ou como mais conhecido Marquês de Pombal foi um nobre 13

diplomata, estadista português e secretário de Estado do Reino durante o reinado de D. José I. Ficou conhecido como uma 
figura controversa e carismática da História Portuguesa.
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Figura 16 - A fragata varina “Vala Real”

Figura 17 - O Palácio das Obras Novas e a eclusa da Vala Real visto do rio Tejo, 1861



 Funcionava ainda como uma espécie de atalho, pois encurtava o tempo de 

deslocação de acesso à Vila. 

 Mandado construir aquando do início das obras realizadas pela Companhia dos 

Canais da Azambuja, a partir da celebração do contrato em 1844, é construído o Palácio 

das Obras Novas, ou Palácio da Rainha, por Marquês de Pombal, de influência 

oitocentista, ideológica e eclética. A sua obra iniciou-se no reinado de D. José I e terminou 

no tempo de D. Maria I, com o objetivo de posto de controlo do tráfego de embarcações, 

pessoas e mercadorias que transitavam através da Vala Real, e como estalagem de apoio à 

antiga carreira de vapores. Próximo da foz e da eclusa que regulava o caudal necessário 

para a navegabilidade das Vala Real (fig. 20), chegou a albergar o rei D. Carlos  durante 14

as suas épocas de descanso. Esta obra dá-se com a realização de um conjunto de obras 

arquitectónicas denominadas de obras novas com o principal objetivo de melhorar a 

navegabilidade ao longo da extensão do Rio Tejo. 

 A Vala Real ou Canal de Azambuja é uma via fluvial que nasce no Rio Maior (fig.

21) e integra uma rede de canais dedicados à irrigação dos campos de cultivo localizados 

entre Santarém e a Vila de Azambuja, terminando no Rio Tejo. O Canal funcionava como 

espécie de atalho, pois encurtava o tempo de deslocação de acesso a estes locais. Chegados 

os caminhos-de-ferro e a rescisão do contrato da Companhia dos Canais de Azambuja, fez 

com que a Vala Real e, por consequência, o Palácio das Obras Novas perdessem o seu 

objetivo inicial, tendo sido esquecidos e abandonados. 

 O Palácio das Obras Novas foi um edifício de grande importância para este local. 

Por estar inserido na foz entre o rio Tejo e o canal da Azambuja, ou Vala Real, era neste 

ponto de convergência que as embarcações atracavam para deixar mercadorias e pessoas e 

foi, deste modo, que surgiu a necessidade de projetar um edifício de apoio a essas práticas. 

 D. Carlos foi um Rei de Portugal e dos Algarves de 1889 a 1908 aquando do seu assassinato. Foi cognominado como 14

“O Diplomata”.
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Figura 18 - O Rio Maior ou Canal de Azambuja, 2018



1.4. O Palácio das Obras Novas 

 O estudo incide numa estalagem e posto alfandegário, de controlo do tráfego de 

embarcações, mercadorias e pessoas que está situado numa zona privilegiada da Vila de 

Azambuja, mais precisamente na foz do Canal, designado por Vala Real (fig. 18). 

 As informações relativas à data de construção do Palácio são ambíguas e oscilantes 

entre os séculos XVIII e XIX. É por isso importante localizar cronologicamente o 

desenvolvimento da sua envolvente próxima, para a compreensão temporal daquele lugar. 

 No século XVIII foi mandado construir, por Marquês de Pombal, um sistema de 

canais com o objectivo de irrigar os extensos campos do Ribatejo para que neles fossem 

exploradas técnicas agrícolas. Esta obra foi considerada a maior obra de hidráulica em 

Portugal até à época. Esse inovador sistema de irrigação viria a transformar tais campos de 

lezíria num dos mais férteis e produtivos do país. (Fernandes, 2011: 45) 

 Toda esta rede municipal de canais era administrada pela Companhia dos Canais de 

Azambuja, que detinha posse do canal e das suas margens por 40 anos segundo a lei de 30 

de novembro de 1844. Esta foi entretanto obrigada através de dois despachos - um de 30 de 

julho de 1839 e outro de 1 de maio de 1843 - a construir um edifício que tivesse 

capacidade de dar apoio às exigências do local, ou seja, para albergar as pessoas que 

frequentavam a carreira de vapor que ligava Constância a Lisboa e também para servir 

como posto de controlo aduaneiro. O edifício teria então sido construído por volta do ano 

de 1844. (Marques, 2018: 69) 

 Apesar da sua função de estação alfandegária, existem registos que este nobre 

edifício tenha servido igualmente de estalagem, chegando mas o a acolher por diversas 

vezes a corte aquando das deslocações para as caçadas e seus ilustres convidados. 

 No princípio do século XX, a antiga estalagem foi acarinhada pelo Rei D. Carlos 

(reinado de 1889 a 1909) e pelo Príncipe D. Filipe (1887-1909) que se costumava deslocar 

à região em passeio e para caçar. Graças a esta popularidade perante a família Real, o 

Palácio das Obras Novas tem também a denominação popular de Palácio da Rainha. 

(Arenque, 2002: 124) 
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Figura 19 - Levantamento topográfico do Palácio das Obras 
Novas, 1986

Figura 20 - Levantamento do 
Palácio das Obras Novas - 
Planta piso térreo, 1986

Figura 21 - Levantamento do 
Palácio das Obras Novas - 
Planta primeiro piso, 1986

Figura 22 - Levantamento do Palácio das Obras Novas - 
Alçado principal, 1986

Figura 23 - Levantamento do Palácio das Obras Novas - 
Alçado posterior, 1986

Figura 24 - Levantamento do Palácio das Obras Novas - 
Alçado lateral esquerdo, 1986

Figura 25 - Levantamento do Palácio das Obras Novas - 
Alçado lateral direito, 1986



 Segundo o material recolhido na Biblioteca Municipal de Azambuja, o edifício, de 

linhas neoclássicas, racionais e sóbrias, apresenta uma planta em “T” (fig.20 e fig.21). Pelo 

seu desenho eclético, o Palácio divide-se em dois corpos que se comunicam por um pórtico 

ao nível térreo, sendo um corpo principal, de frente para o rio e por onde era feita a 

chegada de embarcações, e um corpo secundário, cuja entrada é feita por uma extensa 

alameda. O corpo principal, com linhas mais cuidadosas e ornamentadas, dispõe de quatro 

pisos: cave, r/chão, primeiro piso e sótão e cumpria o papel de entrada principal na 

estalagem. O corpo secundário, mais pobre a nível de ornamentação, dispõe de dois pisos: 

a zona dos quartos no primeiro piso e serviços no r/chão. 

 O sistema construtivo deste edifício é considerado pobre pois foi concebido em 

terra misturada com pedra e tijolo em algumas zonas. Trata-se de uma construção rica em 

formas mas pobre em complementos e ornamentos arquitectónicos. O revestimento das 

fachadas, cornijas, guarnições e frontões são feitos em argamassa de cal. Apenas as 

pilastras na fachada do Palácio são inteiramente em pedra. A argamassa de cal usada nas 

fachadas era desenhada, dando a entender que o edifício era todo em pedra. 

 A cave do corpo principal do edifício foi idealizada como uma caixa ampla 

prevendo as cheias do Rio Tejo e tendo em conta a sua envolvente próxima pantanosa, o 

que faz com que rapidamente o nível da água suba e inunde o interior. 

 Na cobertura, a armação do telhado é feita em pinho e coberta a telha de aba e 

canudo. 
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Figura 28 - Levantamento topográfico do Palácio das Obras Novas - O Palácio (1), as cavalariças (2) e a 
casa do guarda (3), 1986

Figura 26 - A ruína no corpo principal do Palácio das Obras 
Novas, 2020

Figura 27 - A ruína no interior do 
Palácio das Obras Novas, 2020

12

3



 Do interior deste Palácio pouco ou nada se encontra. O corpo principal, de chegada 

via fluvial, é uma grande ruína (fig.26). As lajes de madeira desabaram deixando apenas 

alguns elementos encastrados às poucas paredes que ainda se seguram. De pavimentos, 

nada se encontra. O telhado, quase inexistente, apresenta também apenas alguns elementos 

da estrutura nos cantos do edifício. Da escada que nos levaria aos pisos superiores não 

existe nada, apenas a presença de marcas nas paredes, o que mostra onde é que estava 

localizada. Existem apenas alguns sinais das abóbadas do teto da cave que mais não são do 

que uma fraca leitura do que foi o Palácio das Obras Novas no seu período áureo. Do corpo 

secundário percebe-se que já houve uma pequena intervenção pela existência de uma laje 

aligeirada em betão e tijolo que divide os dois pisos. Tal como no corpo principal, não 

existe presença dos pavimentos no r/chão, mas no primeiro piso há presença de uma laje 

aligeirada que mostra que o edifício já foi intervencionado, no entanto, há alguma 

percepção das divisões, da existência de fogões a lenha e da estrutura por baixo do que 

seria um pavimento em soalho numa das divisões. O telhado está intacto, pois já houve 

uma intervenção. 

 Existiram ainda, dois outros edifícios adjacentes ao Palácio (fig.28). Um edifício 

maior, localizado na retaguarda do edifício, ou seja, na entrada via terra que tinha a função 

de cavalariça. Hoje, já não há qualquer sinal desse edifício nas imediações. O outro 

edifício, bastante mais pequeno, funcionava como a “casa do guarda”. Deste ainda se 

encontram as ruínas, no entanto, com o avanço da vegetação para o seu interior, não se 

percebe a sua organização tipológica. Pelo que é apresentado nos planos recolhidos da 

Câmara Municipal da Vila de Azambuja, presume-se que todos os corpos arquitectónicos 

do desenho - o Palácio, as cavalariças e a casa do guarda - foram construídos na mesma 

época. 

 Intrínseco a este monumento, estão associados valores que, pensamos ser os mais 

apropriados ao Palácio das Obras Novas. Foram criados dois tipos de valores para 

caracterizar o Palácio, sendo o valor histórico e o valor artístico. O valor histórico remete à 

história do Palácio e aos seus antepassados, quando servia os propósitos de posto de 

controlo e estalagem. Os valores artísticos remetem à época em que foi projetado, o 

Neoclassicismo e suas características. 
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Figura 29 - O interior do corpo secundário do 
Palácio - piso térreo, vista da entrada traseira, 
2020

Figura 30 - O interior do 
corpo secundário do 
Palácio - piso térreo, vista 
de uma das divisões, 2020

Figura 31 - O interior do corpo principal do Palácio - piso térreo, vista para o piso 
superior e cobertura, 2020

Figura 32 - O interior do corpo principal do 
Palácio - piso térreo, vista para o alçado 
principal, 2020

Figura 33 - O interior do 
corpo principal do Palácio - 
piso térreo, vista do acesso 
vertical, 2020



 Os valores apresentados na ruína acima expostos, que remetem à era Neoclássica, 

são o mote para a evolução da reabilitação do Palácio. São estes valores que devem ser 

salvaguardados e preservados de modo a não despojar o Palácio das suas memórias. 

Portanto, todo e qualquer monumento que detenha valores patrimoniais importantes ou 

valores culturais relevantes, deverá ser preservado fazendo parte de um processo de 

reabilitação, ganhando novamente o direito à vida, e tornando-se outra vez útil para a 

sociedade, conferindo um programa novo ou mantendo o mesmo. “O património não se 

limita a um tempo, nem passado nem futuro. Usamos o património de ontem para 

construirmos o património de amanhã”. (ICOMOS-Canada, 1982) Podemos também 

considerar que os valores patrimoniais e culturais são um “conjunto de várias qualidades” 

que refletem a importância global de cada sociedade. 

 Integrado numa zona privilegiada, em que a vegetação é espontânea e constituída 

por maciços arbóreos e arbustos de grande exuberância, a envolvente do Palácio das Obras 

Novas confere características paisagísticas muito particulares. 

 A alameda de chegada ao Palácio via terra é provavelmente o elemento mais 

notório da sua envolvente e de valor cénico (fig.36). É por esta grande avenida que, hoje 

em dia, se consegue aproximar e contemplar o Palácio e a sua envolvente fluvial. Apesar 

de já não existirem as palmeiras  seculares alinhadas pela alameda fora (fig.40), na 15

margem da Vala Real, devido a uma praga de escaravelhos provenientes de África, esta 

extensa alameda é constituída por três alas. 

 Desta forma, já só uma das três alas desta alameda é visível. A ala nobre era 

constituída pelas tais palmeiras seculares. De seguida, a ala romântica, entre a ala nobre e o 

canal da vala, que desapareceu, pois os abetos dantes existentes extinguiram-se. Seguia-se, 

por fim, a ala dos servos, que de forma indefinida, ainda se mantém. Os eucaliptos, outrora 

alinhados, hoje constituem uma malha descontínua, devido ao seu grande porte. Os campos 

envolventes, maioritariamente de cereais, transformam ainda mais, esta paisagem em algo 

cénico e digno de um repouso absoluto. 

 Devido ao Palácio estar inserido nas margens do Rio Tejo, faz com os terrenos 

envolventes sejam férteis e pantanosos, tendo havido muitas vezes cheias, o que também 

contribuiu para o atual estado do Palácio das Obras Novas. 

 (Phoenix canariensis)15
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Figura 36 - Antiga alameda de palmeiras, século XIX

Figura 34 - Envolvente próxima ao Palácio das 
Obras Novas, 2020

Figura 35 - A foz da Vala Real de Azambuja, 2020



1.5. A Arquitetura Neoclássica  

 Considera-se que em termos internacionais a arquitetura Neoclássica surge entre 

1750 e 1760, enquanto que em Portugal só se começa a desenvolver na década de 1770 

com a construção do Picadeiro Real, atual Museu Nacional dos Coches em Lisboa (fig.37), 

e o Hospital de Santo António no Porto (fig.38), sendo resultado da recuperação da 

gramática formal da Antiguidade Clássica grega e romana. Portanto, este novo estilo 

arquitetónico veio romper com toda a formalidade e ornamentação que vinham dos 

anteriores estilos arquitetónicos - Rococó e Barroco - e ainda aliar-se ao Iluminismo com 

um novo ideal estético de formas geométricas elementares. (Janson, 2010: 826) 

 Começa por usar as formas e estruturas clássicas, novos sistemas construtivos e 

materiais nobres, como a mármore, granito e madeira. As plantas dos edifícios passam a 

ser retangulares e simétricas com volumes bem definidos evidentes pela estrutura exterior. 

As fachadas passam de ornamentadas a simples e depuradas, gramaticalmente clássicas 

com pórticos colunados, frisos, frontões e entablamento. As coberturas agora asseguram 

tetos planos, abóbadas de berço e de arestas e cúpulas. Os espaços interiores determinam 

uma geometria e funcionalidade na organização dos espaços com pinturas murais e relevos 

em estuque, obtendo uma elegância discreta.  

 Muito moderna à época, e seguida à arquitetura Rococó, a arquitetura do 

Neoclassicismo retira toda a decoração e ornamento usada até então e impõe uma 

sobriedade claramente influenciada pelo clássico. Enquanto que na Europa os edifícios vão 

perdendo a decoração até se impor o estilo clássico, em Portugal desenvolve-se uma 

arquitetura de linhas sóbrias, sem ordens arquitetónicas clássicas, mas já racionais do pré-

classicismo e que submete tudo à funcionalidade, rompendo mesmo a tradição do Rococó e 

até do Barroco.  

 Os edifícios passam a ser simples e modernos para a época, tal é o exemplo da 

Igreja dos Mártires em Lisboa (fig.39), ainda com alguma decoração Rococó nas portas e 

janelas, contudo com um esquema clássico visível nas pilastras e frontão triangular que 

dominam os três corpos simulados.  
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Figura 37 - Picadeiro Real, Lisboa, século XX

Figura 38 - Hospital de Santo António, Porto, século XX Figura 39 - Igreja dos Mártires, Lisboa, século XX



 É caracterizado por ter diferentes tradições em cada país. Em França, este estilo 

arquitetónico obteve uma inspiração clássica direta da Roma Imperial. No ensaio sobre a 

Arquitetura de Marc-Antoine Laugier,  a origem da arquitetura está na cabana primitiva, 16

onde a mulher, musa da arquitetura, mostra à criança, o futuro, a construção de troncos de 

árvores que representam a coluna, o entablamento e o frontão. Eram características da 

arquitetura neoclássica em França a planta em cruz grega, a linguagem clássica com o 

pórtico ao estilo dos templos romanos (coríntio), as gigantes colunas e o entablamento 

contínuo, que reforçavam a sobriedade, a austeridade, a harmonia e a simetria. É também 

chamada de “arquitetura de verdade” com desenhos de cidades industriais ideias, formando 

um anel, convergindo tudo ao centro. Já em Inglaterra foi introduzida a sobriedade e a 

contenção no desenho, inspirado no modelo de Andrea Palladio e nos cânones 

renascentistas e maneiristas. As plantas, absolutamente simétricas, transpiravam ordem e 

proporção, introduziram sobriedade decorativa e foram aplicados elementos da gramática 

formal clássica, como os pórticos colunados, frontões triangulares, cúpulas, entablamentos 

direitos e frisos lisos.  

 Em Portugal, a introdução da arquitetura neoclássica foi mais tardia que na restante 

Europa e foi consequência do catastrófico terramoto de 1755 em Lisboa, o que levou 

Portugal a introduzir uma arquitetura antissísmica, condicionando logo à partida o 

desenvolvimento do Neoclassicismo no país. (Santos, 2008: 52) No entanto, foi no Porto, 

em resultado da importante comunidade britânica presente na cidade, que se desenvolvem 

edifícios de forte influência inglesa, por vezes quase neopalladianos, como o Hospital de 

Santo António de John Carr: sóbrio, simples e de planta simétrica, mas com volumes bem 

definidos sobre a superfície, formando um embasamento pela arcada. Um corpo central 

com colunas, simulando um templo clássico, ladeado por vários corpos que avançam e 

recuam até aos torreões nas esquinas, lateralmente ao corpo central, com várias portas 

coroadas por frontões triangulares e curvos.  

 Marc-Antoine Lauguer foi um padre jesuíta e teórico da arquitetura. Nasceu em Manosque, Provença a 22 de Janeiro 16

de 1713 e faleceu a 5 de Abril de 1769. O seu maior legado é o ensaio sobre arquitetura publicado em 1753. Em 1755, 
Lauguer publicou a segunda edição com a famosa ilustração da cabana primitiva. Em suma, a abordagem de Marc-
Antoine é discutir e teorizar os aspetos relativos sobre a prática arquitectónica relativos ao Renascimento e Pós-
Renascimento que descreve como falhas.
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Figura 40 - A ruína no cais do Palácio das Obras 
Novas, 2020

Figura 41 - A fachada principal do Palácio das Obras 
Novas, 2020

Figura 42 - O alçado esquerdo do Palácio Obras Novas, 2020



 Em Lisboa tentavam recuperar do terramoto de 1755, criando a arquitetura 

tipicamente pombalina com influências neoclássicas italianas. Com um sistema de 

construção pré-fabricado, retiraram toda a decoração e impuseram uma sobriedade de 

influência clássica. O edifício pombalino é de tal modo simples e moderno à época que não 

houve necessidade de ser imposto um termo ao estilo artístico, como no norte da Europa. 

No entanto, é em 1795 que se torna óbvia a necessidade de um novo palácio real em 

Lisboa, o Palácio Nacional da Ajuda de José da Costa e Silva e Francisco Xavier Fabri, 

constituído por três corpos e torreões nos cantos. O corpo central possui dois pisos com 

três arcos, coroado por balaustrada e, nos torreões, alguma decoração escultórica. 

 É deste modo que considero que o edifício estudado, o Palácio das Obras Novas, 

inserido no Distrito de Lisboa, tem influências neoclássicas. Apesar do seu elevado estado 

de ruína, ainda se consegue fazer a leitura do estilo e da época a que pertenceu. As 

fachadas são onde se revela a obra de estilo Neoclássico. Rico em formas geométricas, mas 

pobre em complementos arquitetónicos, o Palácio, de planta simétrica e constituído por 

dois corpos ligados por uma cobertura em arco (fig.42), típica do estilo Neoclássico, com 

cornijas, frontões, guarnições e tetos abobadados na cave representam este estilo 

arquitetónico. A simplicidade e a monumentalidade que apresenta é indiscutível quanto ao 

seu estilo.  

 Não podemos afirmar que este Palácio tenha influências italianas ou inglesas, no 

entanto, e devido ao cénico e ideológico local onde se encontra, e apesar de estar situado 

no Distrito de Lisboa, onde as influências eram italianas, este Palácio carece de influências 

inglesas devido à ligação que tem com a natureza que o envolve e com a água que o rodeia, 

para além da quantidade de arcos que apresenta ao longo dos pisos e de ter, embora pouco 

notório, um embasamento claramente definido. 
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Figura 43 - Alçado principal da Alfândega do Porto, projeto de Justino José Vitória, 1870

Figura 44 - Alfândega do Porto vista de Vila Nova de Gaia, 1930

Figura 45 - Sala do arquivo da Alfândega do Porto renovada pelo Arquiteto Eduardo Souto de 
Moura, 1992



 Podemos comparar o Palácio das Obras Novas, em termos de uso e estilo, ao 

edifício da Alfândega do Porto (fig.43), atual Centro de Congressos da Alfândega do Porto, 

localizada na margem direita do rio Douro. A construção da Alfândega Nova teve início em 

1859 com base no plano de Jean François Colson. Dentro dos parâmetros neoclássicos, a 

Alfândega Nova do Porto veio substituir o antigo edifício alfandegário e instalou-se na 

praia de Miragaia, de forma a facilitar o transporte de mercadorias e era ainda ligada por 

um ramal de caminho-de-ferro à Estação de Campanhã.  

 A rigidez da pedra, os frontões e o ritmo de vãos caracterizam bem a era 

Neoclássica. Em 1869, o edifício da Alfândega Nova é inaugurado, sendo bem diferente da 

arquitetura dos velhos edifícios do século XV característicos da Ribeira do Porto. 

Composto por um corpo central e dois corpos laterais simétricos (fig.44), Colson usou 

essencialmente o ferro na sua construção, mas com a particularidade de lhe juntar outros 

materiais, tais como pedra, pequenos tijolos e madeira. Contudo, à medida que a 

construção avançava, introduziram-se modificações e vários tipos de estrutura: pilares de 

cantaria e abóbadas de pedra nos pisos subterrâneos, colunas de ferro e abobadilhas nos 

pisos intermédios com estruturas metálicas e madeira. No corpo central, o último piso é 

rematado por uma cobertura única em carvalho de Riga. 

 Em 1987, após mais de 100 anos ao serviço Aduaneiro, o Edifício da Alfândega vê 

os seus serviços serem deslocados. Com a evolução das vias e dos meios de comunicação, 

muitos serviços sedeados no Centro da Cidade deslocam-se para a periferia em busca de 

acessibilidades mais fáceis e de uma maior proximidade ao Aeroporto e ao Porto de mar 

(Leixões). 

 A 21 de Fevereiro de 1992 foi criada a Associação para o Museu dos Transportes e 

Comunicações, que promove exposições permanentes relacionadas com essa temática e 

abre as suas portas a outras valências, como a realização de todo o tipo de eventos. A partir 

desta data o edifício começa a sua renovação sob a alçada do Arquiteto Souto Moura (fig.

45). 
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1.5.1. Influências palladianas na arquitetura do palácio 

 Palladio (1508-1580, Vicenza) projetava as suas villas fazendo parte da 

envolvente em que se inseria como um conjunto destinado a oferecer características 

cenográficas que se harmonizavam com a paisagem. Deste modo, a concepção 

arquitetónica do edifício estava ligada às características da envolvente, dialogando com 

a tudo o que desta estava envolta, quer na presença de linhas de água, topografia ou 

aglomerados vegetais. 

 Para além disso, Palladio baseava-se também em responder à lógica vitruviana 

de beleza, funcionalidade e solidez. Os seus edifícios respondiam às condições de 

conforto e funcionalidade inerentes à propriedade. A sua concepção passava por três 

temas: elementos exteriores dramáticos; materiais económicos; harmonia e equilíbrio 

interior. 

 Deste modo, são notórias através da planta e doas alçados do Palácio das Obras 

Novas as influências palladianas através das suas características: eixos; simetria; 

proporção; frontão triangular; entrada principal em arcada; simplicidade dos elementos 

arquitectónicos; ausência de elementos decorativos; corpo principal centralizado com 

três pisos (cave, primeiro piso e segundo piso). 

 Deste modo, após se perceber as características do estilo Neoclássico e das 

influências Palladianas intrínsecas a si, podemos afirmar que a arquitetura do Palácio 

das Obras Novas foi influenciado por Palladio. 
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Figura 47 - Alçado principal da Villa Saraceno, 1545

Figura 48 - Alçado principal da Villa Zeno, 1558

Figura 46 - Alçado principal do Palácio das Obras Novas, século XIX



1.5.1.1. Os alçados 

 Tal como as fachadas principais das villas palladianas, a fachada principal do 

Palácio das Obras Novas (fig.46), voltada para o Rio Tejo, apresentam o racionalismo e 

a geometria de que é característica a arquitetura palladiana. O notório eixo de simetria 

vertical, através de uma loggia com três arcos (fig.47 e fig.48). O jogo de luz e sombra é 

bastante relevante nesta fachada, dando-lhe a profundidade que o espaço tem no seu 

interior. O frontão no topo da fachada, comum nesta época construtiva, confere a escala 

ao conjunto arquitetónico e vem, mais uma vez, enaltecer a era arquitectónica a que este 

edifício está inserido. Apesar do corpo central da fachada tripartida ser complanar à 

restante fachada, é a existência do frontão, loggia e cunhais, que faz com este se 

destaque e dá a ilusão que este se destaca da restante fachada. 

 Os elementos rustificados são visíveis em todos os alçados do palácio, 

mostrando os elementos construtivos usados para a sua construção. Os elementos em 

alvenaria de pedra individual, foram, esculpidos no reboco em argamassa de cal. 

 Na grande maioria das suas obras, Andrea Palladio utiliza a rustificação de 

alguns elementos arquitectónicos, principalmente ao nível dos pisos térreos e foi esta 

técnica que permitiu a ilusão da robustez do edificado, bem como a riqueza de materiais 

usados à época. Era esta solução que usava como forma mais económica de enobrecer 

as suas obras. 
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Entrada principal Divisões contíguas Acessos verticais 

Figura 49 - Planta do corpo principal do Palácio das Obras Novas, século XIX

Figura 50 - Planta do corpo principal da Villa Saraceno, 1545

Figura 51 - Planta do corpo principal da Villa Zeno, 1558



1.5.1.2. A planta 

 A planta do Palácio das Obras Novas é simétrica segundo um eixo central que 

atravessa longitudinalmente todo o Palácio. O corpo principal do edifício é onde nos 

vamos debruçar visto que é comparável às villas palladianas. Tal comparação, seguida 

pelo estudo já feito por Inês Fernandes, mostra que nas imagens seguintes apresentam-

se vários corpos principais de edifícios da era palladiana. Nestas plantas, estão 

representadas a cores iguais os espaços equivalentes entre os três diferentes casos desta 

análise. Em todos, existe uma comparação clara com a planta do corpo principal do 

Palácio das Obras Novas.  

 A entrada, como já foi referido, faz-se através de uma escadaria, levantando o 

edifício do chão, dando a nobreza e a hierarquia que o estilo Neoclássico assim 

pressupõe, de seguida, uma loggia tripartida a meio da fachada principal é o acesso ao 

interior do edifício. A primeira sala a que se acede do exterior (a amarelo) é o centro da 

planta e trata-se da divisão com maior área em alguns casos. É esta sala o espaço de 

chegada, por isso a sua grande dimensão. Trata-se de um espaço que era usado para 

lazer e reunião. Em alguns casos esta divisão é contida com pé-direto duplo de modo a 

dar ainda mais ênfase à entrada. Em todos os edifícios representados pelas imagens a 

planta é tripartida apresentando duas ou três divisões contíguas em cada ala (a verde). 

Estas divisões contíguas à grande divisão de entrada continham programas tais como 

salas de lazer, reunião e salas de jantar. Por fim (a azul) permanecem as zonas centrais à 

planta, um elemento tripartido, contendo os acessos verticais aos pisos superiores e às 

traseiras dos edifícios, normalmente caracterizados por jardins ou, no caso do Palácio 

das Obras Novas, a um outro edifício de apoio ao edifício principal. 
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Figura 52 - Vista aérea do Palácio das Obras Novas, 2020

Figura 53 - Vista aérea da Villa Barbaro, 1579

Figura 54 - Vista aérea da Villa Emo, 1559



1.5.1.3. Relação com a envolvente  

 Para a concepção das suas obras, Palladio organiza-as como um conjunto de 

forma a obter um efeito cenográfico integrando a paisagem como elemento 

omnipresente nos seus trabalhos. A paisagem e o edificado eram concebidos como 

pertencentes um ao outro de maneira a criar uma harmonia no todo. O edifício 

prolonga-se para dentro da natureza e serve como cortamento da paisagem. A sua 

relação com a envolvente está inerente aos eixos de elementos naturais que apontam e 

conduzem para o edifício. Este estudo foi concebido por Inês Fernandes na sua 

dissertação de mestrado e ao qual nos apoiaremos pois é de bastante relevância para a 

compreensão da relação com a envolvente deste estilo arquitectónico. 

 Tais características apresentam-se de modo irrepreensível no caso do Palácio das 

Obras Novas e da alameda, outrora ladeada por palmeiras, que no conduze diretamente 

ao objeto arquitetónico. 

 A existência do rio, reforça ainda mais o lugar cénico e mágico onde o palácio 

está inserido dando a parecer que não foi propositada a sua existência naquele local, 

embora tenha sido. 

 A fachada principal do Palácio das Obras Novas encontra-se voltada para o rio 

Tejo, que pode criar alguma confusão a quem o visita, no entanto, era a via fluvial a 

mais importante à época e não a via terrestre, visto que o edifício servia como posto 

aduaneiro às embarcações que por ali transitavam. 

 Apesar de este ser um local extraordinário em termos cénicos e até em ter 

espécies arbóreas bastante distintas, o local onde o Palácio está inserido resume-se a 

uma desorganização arbórea devido não só ao seu abandono mas também ao abandono 

da sua envolvente próxima. 
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 O percurso de chegada ao Palácio, já referido, começa na grande alameda em 

terra batida e é de enorme amargura ver as dezenas de pequenos troncos das palmeiras, 

alinhadas, cortadas há vários anos, sem terem sido substituídas. No entanto, é na 

chegada ao Palácio que se percebe que a vegetação tomou conta do local e até do 

próprio edifício. A desorganização é tal que faz com que de dentro do edifício quase não 

se veja o rio, que por sua vez, tem hoje em dia um aspeto bastante poluído. 

 Não existe nenhum de tipo de percurso ou passadiço envolvente ao Palácio. 

Poderá já ter existido mas, hoje em dia, se existir deverá encontrar-se por baixo de toda 

a vegetação que ao longo dos tempo foi crescendo sem ter qualquer tipo de manutenção. 

Observa-se apenas um pequeno cais em madeira que parece ter tido alguma manutenção 

aparente, de onde alguns locais prestam-se à pesca desportiva. 
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Figura 55 - Localização da Alfândega de Lisboa, 1956-58

Figura 56 - Localização da Alfândega do Porto, 1865



1.5.2. As alfândegas  

 “alfândega – edifício ou recinto, geralmente localizado nas fronteiras de uma 

região, país, etc., onde se inspeccionam bagagens e mercadorias em trânsito e onde se 

efectua a cobrança das taxas correspondentes de entrada e saída.” (Dicionário Houaiss 

da Língua Portuguesa, 2001) 

 A palavra alfândega, que provem do termo árabe al-funduq, significa hospedaria, 

estalagem . É, desta forma, que podemos presumir a existência desta tipologia de 17

edifícios em Portugal desde a ocupação árabe na península ibérica. 

 Sendo um organismo de controlo do tráfego de entradas e saídas de mercadorias 

para o interior e exterior do país, o sistema alfandegário, foi desde cedo considerado 

indispensável na evolução económica, comercial e financeira do país. (Roteiro da 

exposição Metamorfose de um lugar, 2011) 

 Uma alfândega é um edifício que gere comercial e financeiramente uma região 

específica e, por isso, consideramos a existência dos dois edifícios alfandegários mais 

relevantes em Portugal, sendo a Alfândega do Porto, que geria os produtos que 

provinham do Douro e a Alfândega de Lisboa, que geria igualmente os produtos 

provenientes do Tejo. Não obstante a existência dos dois postos alfandegários expostos 

acima, devido à sua relevante importância, houve também necessidade de construção de 

postos intermédios de controlo de embarcações de mercadorias e passageiros: os postos 

ou estações aduaneiras, como é o caso do Palácio das Obras Novas. 

 https://dicionario.priberam.org/alfândega17
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1.5.2.1. Os edifícios alfandegários  

 Foi durante os séculos XVIII e XIX, que, em Portugal se construíram os 

principais edifícios alfandegários, nomeadamente no Porto e em Lisboa. São 

caracterizados por terem uma larga escala que se moldam à malha urbana envolvente 

definindo vias e praças, e que reorganizam a cidade ao seu redor. Dado a sua 

monumentalidade e função, ganharam importância social, económica e política. 

 Devido à função desta tipologia de edifício, possuem uma implantação funcional 

com a fachada principal voltada para o rio ou mar, alinhada com o cias para as trocas 

diretas entre a alfândega e as embarcações. Tanto no caso da Alfândega do Porto, como 

no caso da Alfândega de Lisboa, ou Terreiro do Trigo, existe uma conexão direta e 

paralela do curso de água e é na fachada tardoz no edifício que é criada uma via de 

acesso e de escoamento dos produtos, que por sua vez, servirá toda a cidade. 

 Constituídas normalmente por dois ou três edifícios distintos, as alfândegas têm 

quase sempre a planta e o alçado simétrico. 

 No edifício principal e mais nobre, funcionariam os serviços principais da 

alfândega e as áreas destinadas à administração. A fachada principal, robusta, era 

construída segundo a orientação mais utilitária e paralelamente ao curso de água. O 

corpo central da fachada, distinguido por cunhais rustificados e coroado com um frontão 

desprovido de ornamento, destacava-se ligeiramente. (Fernandes, 2011)  

 No entanto, existem nesta características, diferenças entre as alfândegas do Porto 

e Lisboa. No caso da Alfândega do Porto a arcada é serlina, rustificada ao nível do piso 

térreo, com uma entrada tripartida. Na alfândega de Lisboa o corpo central divide-se em 

três e a entrada é feita apenas por um pórtico rustificado. 
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Figura 57 - Alçado Sul da Alfândega do Porto, 1865 Figura 58 - Alçado Norte da Alfândega do Porto, 1865

Figura 59 - Alçado Sul da Alfândega de Lisboa, 1956

Figura 60 - Alçado Norte da Alfândega de Lisboa, 1956



 Como foi já referido, os edifícios alfandegários são compostos, maioritariamente 

por outros edifícios materiais no sentido longitudinal acompanhando paralelamente o 

curso de água. Usualmente mais baixos do que o corpo central, tornavam-se 

compartimentados, até porque serviam para o armazenamento dos tais produtos que ali 

chegavam. Esses compartimentos eram feitos através dos elementos estruturais do 

edifício, com um corredor central a todo o seu comprimento. Possuíam dois pisos acima 

do solo e um piso abaixo do solo - furnas - para proteção contra cheias e humidades. Os 

tetos deste piso eram feitos em abóbadas. 

 Estes edifícios eram pensados de modo a serem funcionais, desprovidos de 

qualquer ornamento e com materiais com muita durabilidade para fazer frente a todas as 

adversas. Os materiais de eleição para a sua concepção tendiam a ser incombustíveis e 

impermeáveis, como é o caso da pedra, ferro, tijolo e madeira. 
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CAPÍTULO II 

A Reabilitação no Património 
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2.1. O Património 

 O património, tal como o nome o diz, é algo ou um bem cedido ou herdado à 

comunidade, e deve ser assim mantida e lembrada. Neste caso, um edifício, por exemplo 

uma igreja, um palácio ou até uma reserva natural, podem ser considerados património no 

sentido em que têm uma vasta história e sentimento pela comunidade que habita à sua 

volta e desse modo devem ser preservados e mantidos com o seu passado. 

 Portanto, existem categorias para classificar o património, sendo as principais as 

seguintes: património cultural, património natural, património construído e património 

móvel e imaterial. 

 A Carta de Cracóvia de 2000 refere que “Património é o conjunto das obras do 

homem nas quais uma comunidade reconhece os seus valores específicos e particulares e 

com os quais se identifica. A identificação e a valorização do património é, assim, um 

processo relacionado com a selecção de valores.” Deste modo podemos afirmar que o 

património tem uma panóplia de valores associados que devem ser tomados em 

consideração e que nos atribuem um legado material do passado. 

  

“Por património arquitectónico entende-se (…) o conjunto das estruturas físicas (os 

edifícios ou estruturas construídas e seus componentes, os núcleos urbanos e seus 

componentes, as paisagens e seus componentes) às quais determinado indivíduo, 

comunidade ou organização reconhece, num dado momento histórico, interesse cultural ou 

civilizacional, independentemente da natureza dos valores em que esse interesse radique, 

designadamente: valor arquitetónico (artístico, construtivo, funcional), valor histórico ou 

documental, valor simbólico e valor identitário.” (IHRU, IGESPAR, 2010: 8). 

 O conceito de património materializa-se inicialmente na esfera jurídica, referindo-

se ao conjunto de bens propriedade de uma determinada pessoa ou coletividade, evocam 

um passado e vivem o presente sem que este o ofusque. Assim, existe um sentimento de 

defesa que surge com o desejo de preservar o que se entende por história de um povo ou de 

uma civilização. 
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 Riegl refere que a necessidade de estabelecer o valor histórico de todo e qualquer 

monumento provém de um percurso temporal que o integra como elo insubstituível e 

necessário, visto a partir do presente, numa cadeia evolutiva. Daí se afirmar que enquanto 

base da história arquitectónica, o monumento deve ser conservado em absoluto, ou em 

última instancia, substituído por uma cópia real que salvaguarde os mesmos valores 

históricos, arquitectónicos e culturais. 

 Os sistemas construtivos bem como a escolha de materiais em cada obra 

arquitectónica são os fatores mais importantes no que concerne à passagem de geração em 

geração do objeto arquitetónico. Estes transmitem uso, sobrevivência e outrora 

estabeleceram um programa funcional e pragmático no que diz respeito às vivências da sua 

época.  

 Resumidamente, “O património, sob todas as suas formas, deverá ser preservado, 

valorizado e transmitido às gerações futuras enquanto testemunho da experiência e das 

aspirações humanas, de forma a fomentar a criatividade em toda a sua diversidade e a 

inspirar um diálogo genuíno entre as culturas.” (UNESCO, 2001) 
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2.1.1. Graus de intervenção no Património  

 Quando falamos em intervir no Património é inevitável perceber que tipo ou 

grau de intervenção queremos obter com o edifício. Nesse sentido, foi necessário 

encontrar literaturas de autores de referência que abordem este tema como é exemplo 

Aylin Orbasli (2008) que refere que pode-se mesmo ter vários graus aplicados no 

mesmo edifício. 

 Deste modo, entende-se que os graus de intervenção são como um nível de 

escala operativa, podendo ter ações menos invasivas e de menor impacto, como a 

manutenção apenas de um determinado edifício, até ações complexas e profundas de 

réplicas e reproduções de edifício e ainda a não-intervenção (ICOMOS, 1993-2010) não 

levando a cabo qualquer intervenção que possa perturbar a peça deixada pelo tempo. É 

através da descrição destes graus de intervenção que chegaremos a um ou mais graus 

para intervir, na ruína do Palácio das Obras Novas. É, deste modo, que serão 

introduzidos os graus de intervenção que se adequam à intervenção do Palácio das 

Obras Novas. Por fim, será descoberta o melhor termo e técnica que será usado na 

mesma intervenção. 

CONSERVAÇÃO 

 A conservação é atualmente o grau ou ato de intervenção mais comum a ser 

usado em edifícios. Muñoz Viñas (2005) explica que a conservação pode ser entendida 

tanto no sentido lato, como no sentido escrito. No sentido lato, explica que não se refere 

apenas à profissão do conservador. Contudo, Feilden e Jukilehto sontetizam que “o 

conceito geral de conservação implica vários tipos de tratamentos que visam 

salvaguardar edifícios, locais ou cidades históricas; estas incluem manutenção, 

reparação, consolidação e reforço” (Feilden e Jukilehto, 1998: 61). Compreendemos a 

partir daqui que a conservação é uma soma de várias atividades de intervenção. Quanto 

ao termo conservação em sentido escrito, González-Varas (1999) diz que a finalidade da 

intervenção é o prolongamento da vida útil dos seus materiais e explica ainda que pode 
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ter duas formas de atuação: preventiva ou indireta, isto é, respetivamente, intervenção 

que não interfere com a estrutura do edifício e intervenção que interfere e mexe com a 

estrutura do edifício de modo a reparar possíveis danos na sua estrutura material. 

 A Carta de Veneza de 1964 refere que “a conservação dos monumentos impõe, 

em primeiro lugar, a manutenção permanente dos mesmos” o que quer dizer que caso o 

edifício não tenha um uso específico que satisfaça as necessidades da sociedade será de 

difícil manutenção. 

 De acordo com a Carta de Cracóvia de 2000 a conservação “é o conjunto das 

atitudes de uma comunidade que contribuem para perpetuar o património e os seus 

monumentos. A conservação do património construído é realizada, quer no que diz 

respeito pelo significado da sua identidade, quer no reconhecimento dos valores que lhe 

estão associados”. 

CONSOLIDAÇÃO 

 González-Varas em 2008 refere que “a consolidação é uma prática especial de 

‘conservação’ que reforça a estrutura e dota de consciência os materiais que integram o 

bem cultural”. (Varas, 2005: 540) Orbasli remata que são “intervenções físicas 

realizadas para impedir uma maior deterioração e instabilidade estrutural”. 

 A Carta de Atenas de 1931 ainda refere que “os peritos participantes na 

Conferência ouviram diversas comunicações relacionadas com o uso de materiais 

modernos para a Consolidação dos edifícios antigos. Aprovam o uso judicioso de todos 

os recursos da técnica moderna, especialmente do betão armado”. 
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PRESERVAÇÃO 

 Para Muños Viñas (1998) o termo preservação significa manter algo como é, 

sem alterar de qualquer forma, mantendo a sua forma, estado, posse e uso. Ainda 

acrescenta que quando se fala de preservação do património poderia der definido como 

“a atividade que evita alterações de algo ao longo do tempo” (Viñas, 1998: 15/16).  

 Outros arquitetos, como Feilden e Jokilehto (1998) teorizam que para preservar 

um edifício deve-se tomar as medidas necessárias para que o objeto se mantenha no seu 

estado atual e que nas medidas de preservação inclui-se inspecções e manutenções 

regulares para garantira sua integridade. 

 Stubbs (2009) reforça a ideia que preservação é manter a peça arquitectónica 

segura evitando danos, mantendo o edifício tal como é, desenvolvendo manutenção e 

protegê-lo de deterioração.  

RESTAURO 

 Gonzalez-Varas caracteriza o termo restauro como o mais controverso quando se 

fala em grau de intervenção, pois tanto na teoria como na prática é usado de diferentes 

modos. Refere ainda que este grau de intervenção tem uma intervenção direta com a 

finalidade de melhorar a sua imagem. Ou seja, para se fazer restauro em património é 

necessário uma vasta investigação documental histórica sobre o edifício de modo a que 

não ocorram falsificações ou alterações da sua natureza. 

 A Carta de Cracóvia de 2000 refere que restauro “é uma intervenção dirigida 

sobre um bem patrimonial, cujo o objetivo é a conservação, da sua autenticidade e a sua 

posterior apropriação pela comunidade”. 
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REABILITAÇÃO 

 Feilden e Jokilehto afirmam que para o grau de intervenção reabilitação, este 

“deve sempre envolver uma utilização mais próximo possível, da função original, de 

modo a se assegurar um mínimo de intervenção e uma perda mínima de valores 

culturais” (Feilden e Jokilehto, 1998: 90). Defendem ainda que a reabilitação é uma 

melhoria do existente que é necessária de modo a que a utilização do edifício seja mais 

adequada. 

 “Reabilitação: modificação de um recurso segundo padrões funcionais 

contemporâneos, envolvendo a eventual adaptação a um novo uso.” (ICOMOS Canada, 

1983) 

 A Reabilitação não só repara ou substitui os elementos em grave estado de 

conservação, como também respeita o edifício, bem como os valores patrimoniais e 

culturais que estão associados a si, dando-lhe em simultâneo, novas funções e condições 

de conforto atuais. É, portanto, todas as intervenções mínimas e necessárias de modo a 

atribuir-lhe de novo vida, possibilitando o conforto dos dias de hoje, sem perder os 

valores que lhe estão associados. 

 Conclui-se assim que “um edifício restaurado, sem uso, é um edifício de difícil 

manutenção e, por isso, condenado a novos processos de patológicos que aumentam a 

sua deterioração” (Carrió, 1998: 90). É desta forma, que o uso de um determinado 

edifício se torna indispensável para a sua reabilitação. 

 Existem variados graus de intervenção, bem como conceitos adjacentes, para 

além dos descritos anteriormente. A renovação, a reconstrução, a revitalização, entre 

outros. Importa salientar que descrevemos apenas os que mais eram relevantes descobrir 

para a intervenção do Palácio das Obras Novas, pois estes expostos acima só se 

admitem no seio da conservação do património em casos excecionais, pois implicam 

demolições e intervenções de maior escala. Após esta análise chegou-se à conclusão de 

que o método ou grau de intervenção que será aplicado ao Palácio será a Reabilitação. 
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Serão realizadas melhorias à sua aparência e quanto ao uso do edifício, será aplicado 

apenas um dos dois usos que este obtinha. Esta intervenção deve ser reversível e pouco 

invasiva, compatível entre o existente e o novo, para que haja harmonia entre o antigo e 

o novo, privilegiando os materiais e técnicas tradicionais, eficaz e eficiente. 
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2.1.2. Valores associados ao Património 

 Quando se fala de valores associados a um monumento quer dizer que cada 

edifício tem, associado a si, significados importantes e indissociáveis à sua intervenção.  

 A Carta de Nara de 1994 esclarece que “a conservação do património cultural, 

sob todas as formas e de todas as épocas históricas, justifica-se pelos valores atribuídos 

a esse património.” 

 Podemos encontrar diferentes valores numa estrutura ou sítio, no entanto, esses 

valores só serão descobertos depois da interpretação das suas características que podem 

variar de edifício para edifício. Por exemplo, um edifício que pode ter valor para uma 

sociedade ou para uma determinada localidade, pode não ter para outra. Os autores 

Riegl (2008), Feilden (2004), Orbasli (2008), Stubbs (2009) e Brandi (2006) referem a 

importância dos valores para se definir o carácter da intervenção nos edifícios. 

 A Carta de Burra (ICOMOS Austrália, 1999), identifica quatro tipos de valores: 

Estéticos; Históricos; Científicos; e Sociais. Já Aloïs Riegl (2008) afirma que o 

monumento não tem fim e é caracterizado por toda a sua vida útil, onde também os 

acrescentos e alterações são parte integrante do monumento e, portanto, divide assim os 

valores em duas grandes categorias: os valores de memória, e os valores 

contemporâneos. Os valores de memória, são subdivididos em três valores. O valor de 

antiguidade, seguidamente o valor histórico e valor de memória intencional. Feilden 

(2004) classifica os valores como sendo emocionais, valores culturais e valores de uso, 

que por sua vez se subdividem em muitos outros valores, tais como valores de 

identidade, continuidade, respeito; de documento histórico, arqueológico ou temporal; e 

funcional, económico e social. Por fim, Brandi (2006) rejeitou os valores relacionados 

com a função. 

 Serão apresentados os valores representativos para intervenção no Património e 

em especial os valores que o Palácio das Obras Novas obtém. Este estudo sobre os 

valores mais relevantes para o Palácio será apoiado no estudo já realizado por Anita 

Alves Pimenta na sua dissertação de Mestrado em 2015. 
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VALOR HISTÓRICO 

 Reigl (2008) caracteriza o valor histórico como se de um documento físico o 

edifício se tratasse possuindo valor documental, onde demonstra toda uma intenção 

científica, métodos construtivos, formas de conceção ou ate mesmo vivencias da época, 

quando analisamos o programa. Não basta conservar as marcas da idade para manter o 

valor histórico, no momento de intervenção temos que controlar os melhoramentos 

posteriores, para que se mantenha a autenticidade do objeto. 

VALOR CULTURAL 

 De acordo com a Carta de Burra, onde se observa uma importância especial a 

nível cultural, entende-se por este valor, os valores estético, histórico, científico, social 

ou espiritual apreendido pelas gerações passadas. 

 Orbasli (2008) completa, explicando que é através das memórias e do aspeto de 

um edifício que se obtêm as informações necessárias para compreender o seu passado, 

desde os materiais usados até ao estilo de vida que era passado nesse edifício. Diz ainda 

que é possível continuar a desempenhar um papel nas tradições culturais de hoje em dia. 

(Pimenta, 2015: 43) 

VALOR ARQUITETÓNICO 

 Orbasli (2008) refere que o valor arquitetónico compreende as qualidades do 

desenho de um edifício, proporção e a contribuição que este teve na vida quotidiana, 

bem como a sua contribuição para o estilo ou período arquitetónico. (Pimenta, 2015: 43) 

Refere ainda que o valor arquitetónico tem que ver com o uso das técnicas usadas para a 

construção, podendo assim as técnicas usadas antigamente fazerem parte e manterem a 

autenticidade para as gerações futuras.  
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VALOR SOCIAL 

 Feilden (2004) menciona que o valor social está automaticamente ligado ao 

valor emocional. Orbasli (2008) explica que, a partir do valor social se consegue obter o 

significado de um lugar histórico para uma comunidade local, ou seja, uma comunidade 

local pode ter prazer de usar um espaço público, independentemente do seu valor 

histórico ou arquitetónico. (Pimenta, 2015: 44) 

VALOR EMOCIONAL 

 Segundo Orbasli (2008) quando as pessoas usam ou visitam um edifício podem 

sentir um apego emocional ou até sentir admiração e respeito pela arte desse mesmo 

edifício. O valor emocional pode variar de local para local como de pessoa para pessoa 

e é, resumidamente, a emoção por uma pessoa a um determinado edifício ou local. 

  

VALOR DOCUMENTAL 

 De acordo com Zancheti (2014), os valores documentais “são aqueles que 

documentam a passagem do tempo histórico, ou seja, o passado dos objetos”. Esse valor 

é claro quando se fala de arquitetura devido a tudo o que a envolve. Podem estar 

inseridos na decoração das fachadas, no tipo de alvenaria usado, nas técnicas usadas e 

nos espaços. (Pimenta, 2015: 46) 

VALOR DE PAISAGEM URBANA 

 Orbasli (2008) expõe que nem sempre os valores que um edifício adquire ao 

longo do tempo estão relacionados com os seus atributos arquitetónico. Por vezes os 

valores encontram-se sim num determinado arruamento ou paisagem urbana em que 

está inserido. Os edifícios não devem ser tratados de forma isolada e independente mas 

sim como um todo e o local onde se insere é tão ou mais importante e tem mais valor 

que o próprio edifício. (Pimenta, 2015: 47) 
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VALOR DE USO/ FUNCIONAIS  

 O  valor de uso ou funcionalidade, tal como o nome diz, está ligado ao uso do 

objeto arquitectónico e à sua função perante a sociedade e o local onde se insere. 

Feilden (2004) explica que, quando se fala em reabilitação ou renovação deve haver 

uma especial atenção a estes valores. 

 Stubbs (2009) defende a mesma opinião e acrescenta que o valor de uso é 

importante, devido ao abandono funcional que os edifícios adquirem. (Pimenta, 2015: 

47) 

 É através destes valores e atributos que afirmamos que o Palácio das Obras 

Novas foi uma inovação a nível cultural e histórico, no sentido em que o seu uso ajudou 

a população servindo de posto de controlo às embarcações que no Tejo navegavam e por 

consequência hospedaria para essas mesmas pessoas. Enquanto história, que remota ao 

século XVIII, este Palácio demonstra-a devido à clareza e ao estado em que se encontra. 

Se é uma ruína, então é porque tem história, antepassados, vivências relevantes, é um 

objeto que já se encontra no local à tempo suficiente para ter sido deixado ao abandono 

e que faz de si uma ruína, outrora habitada. 

 Juntamente aos valores históricos e documentais deve notar-se a sua condição de 

objeto arquitetónico. O carácter de peça material, o que deverá ser tratado com mais 

importância na sua valorização. 

 A beleza formal e espacial, quer na racionalidade dos seus materiais e sistemas 

construtivos demonstram a época em que foi construído e a relevância da sua construção. 

Ora, são os ornamentos e as cornucópias de cada edifício que definem a sua era temporal e 

é o método construtivo que nele foram utilizados que demostram a sua relevância perante a 

sociedade. Normalmente, o valor de uma obra de arquitetura admite a possibilidade de 

serem em si inseridos novos usos quando perde o original.  
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“A capacidade de um edifício para sobreviver a estas mudanças (de uso) é a prova do seu 

valor: uma prova de que o edifício responde a algo mais profundo em nós do que a função 

efêmera que requeria”. (Navarro, 1999: 18) 

 Os tramites de como valorizar uma obra arquitetónica são essenciais para definir as 

medidas a empregar no ato de intervir, quer seja reabilitação, reconstrução, conservação e 

restauro.  

 Em suma, a proteção do valor arquitetónico de todo e qualquer objeto de 

arquitetura é essencial. É esta proteção que permite manter e potenciar a época e o 

ornamento assinalado outrora realizados com competência, deixando assim, a sua beleza 

formal, espacial e a sua racionalidade construtiva perdurarem durante muitos outros anos. 

 Este valor perdura ainda na peça arquitetónica estudada neste trabalho, o Palácio 

das Obras Novas. É ainda notório os ornamentos e os sistemas construtivos usados à época 

e que nos remotas ao Neoclassicismo, que é caracterizado por ter linhas simples, 

funcionais, submetendo tudo ao caracter utilitário e simétrico, e que, por isso, tem menos 

ornamento e mais monumentalidade. No entanto é no uso que outrora foi estabelecido ao 

Palácio que se compreende, ao dias de hoje, como tal era vivido. As divisões interiores 

tomadas pela vegetação, ainda demostram algum ornamento e de como este edifício era 

divido em dois corpos e consequentemente o uso que lhes era conferido. 
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2.1.3. A preservação do Património 

 É no início do século XVIII que surge em toda a Europa o interesse pela 

salvaguarda e proteção do património arquitetónico cultural antigo. Este interesse súbito 

deve-se ao facto das descobertas e investigações das ruínas das cidades romanas como 

Pompeia e Herculano. Foi, desta forma, que pelo gosto pela antiguidade clássica que se 

desenvolveu por toda a Europa a vontade de regressar a esse passado e, por 

consequência, nasceu o estilo Neoclássico. (Janson, 2010) 

 Em Portugal, foi no reinado de D. João V que o património arquitetónico 

começou a ser visto como uma ação a ser tomada de forma a manter viva a memória 

histórica arquitectónica do país. Foi, pela publicação do alvará de 1721 que D. João V 

declarou a importância de salvaguardar os elementos manuelinos na arquitectura 

portuguesa.Tinha como objetivo evitar a destruição de qualquer testemunho histórico e 

preservar a tal memória dos edifícios. 

 Aquando do terramoto de 1755, Lisboa apresentava uma ruína total. A 

necessidade de reconstrução total deixou para segundo plano as políticas de preservação 

do património arquitetónico nacional. Pretendia-se a reconstrução da capital segundo os 

ideias ilusionistas já desplotado noutros países da Europa. 

 A conservação do património construído deverá ser executada de acordo com o 

projeto de restauro multidisciplinar que deverá ser elaborado após o conhecimento do 

edifício e do sítio onde se integra. Neste conhecimento inclui-se o estudo dos materiais 

tradicionais ou novos, o estudo estrutural, análises gráficas e dimensionais e a 

identificação dos significados histórico, artístico e sócio-cultural. (Carta de Cracóvia, 

2000: 2) 

 De facto, o processo de preservação do património arquitetónico não deve ser 

levado de animo leve. É um processo que exige especial atenção a estes valores que 

deverão ser sempre salvaguardados de modo a manter a imagem que o monumento ou 

edifício teve. 
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Alberti  ainda teorizou três hipóteses de restauro e reutilização em monumentos: 18

  -  Continuar o monumento no estilo primitivo; 

  - Tentar uma simbiose entre o estilo primordial e um novo, mais 

contemporâneo, fazendo correções estéticas apenas; 

  - Encobrir ou envolver a fachada antiga sob uma nova membrana de 

linguagem contemporânea. 

 Apesar desta teoria de Alberti, é importante salientar que a melhor opção a tomar 

quando se fala de preservar o património, salvaguardando os seus valores e a sua 

imagem, deve-se re-aproveitar os materiais e as estruturas em estado pleno para 

reutilizar e tentar a tal simbiose como afirma Alberti, subtil, sem danificar os valores da 

peça arruinada de forma a conferir-lhe um novo uso, com uma imagem contemporânea. 

 Deste modo, é sobre a Reabilitação que nos iremos debruçar, de maneira a 

perceber quais os métodos a usar para salvaguardar o Palácio das Obras Novas. 

 Leon Battista Alberti foi um arquiteto, teórico de arte e humanista italiano. Debruçou-se sobre o ideal do estilo 18

renascentista e os seus interesses viraram-se para a ciência e para a arte. Escreveu o célebre tratado De re aedificatoria 
tomando como base de referência a arte da Antiguidade. Estudava a harmonia das proporções e concebia o edifício como 
um todo.
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2.2. A Reabilitação 

 “Reabilitação: modificação de um recurso segundo padrões funcionais 

contemporâneos, envolvendo a eventual adaptação a um novo uso.” (ICOMOS Canada, 

1983) 

 Tal como o Palácio das Obras Novas, há uma grande quantidade de edifícios e 

monumentos abandonados pelo nosso país fora e é, de facto, avassaladora a imagem que a 

ruína transmite dado o seu estado avançado de degradação. Serão várias as respostas que 

podem amenizar ideia das memórias e dos valores destes edifícios terem desaparecido ao 

longo dos tempos devido ao seu abandono, mas o que importa neste capítulo é como se 

poderá devolver a estas ruínas a vida que outrora tiveram, conferindo-lhes de volta as 

memórias e os valores intrínsecos a si. O processo de reabilitar não só repara, mas também 

substitui os elementos em avançado estado de degradação e devolve ao edifício o seu 

respeito, assim como todos os valores arquitectónicos e culturais que habitaram em si, 

atribuindo-lhes ao mesmo tempo novas funções, que respondam às questões atuais com 

conforto necessário para que sejam habitados por todos. 

  

 “A reabilitação dos edifícios pressupõe (…) que além da resolução das anomalias 

construtivas, existe ainda a intenção de melhorar o desempenho local ou geral do edifício, 

sendo portanto o conjunto de operações destinadas a aumentar os níveis de qualidade do 

edifício, por forma a atingir a conformidade com níveis de exigências funcionais mais 

severos do que aqueles para os quais o edifício foi concebido.” (Appleton, 2003: 144) 

 Por estas razões, é necessária uma intervenção imediata para que os edifícios e 

monumentos existentes sem função não sejam deixados ao abandono mas sim que os 

intervencionem com todas as ações mínimas e necessárias a devolver-lhes uma nova vida, 

promovendo a segurança e o conforto inerentes aos dias de hoje. 
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2.2.1. Motivos para a Reabilitação 

 A reabilitação de edifícios, hoje em dia, é uma tarefa de grande importância, porque 

permite preservar valores culturais, proteger o ambiente e alcançar grandes vantagens 

económicas em comparação com a demolição e posterior reconstrução. (Silva, 2008: 11)  

 É desta forma, que podemos afirmar que a reabilitação promove o desenvolvimento 

sustentável o que permite “…satisfazer as necessidades do presente sem sacrificar as 

possibilidades de as gerações futuras virem a satisfazer as suas próprias”. (Comissão 

Mundial do Ambiente e do Desenvolvimento, 1991) 

 A reabilitação faz-se em em construções antigas e modernas, o que quer dizer que a 

reabilitação deve ser feita sempre que possível caso o património necessite. Para se fazer 

reabilitação, devemos ter em conta os valores associados a si, que já foram referidos, pois é 

a partir desses valores que se define o tipo de intervenção que o edifício vai ter. 

 “ É importante integrar os monumentos, conjuntos e sítios na vida social e, para 

tal, conferir-lhes uma nova função, no contexto das actividades e dos requisitos actuais 

(revitalização), e adaptá-los criteriosamente às necessidades do nosso tempo 

(reabilitação). Uma boa razão para restaurar e reabilitar o património arquitetónico 

reside nas vantagens desta hipótese, a nível económico: optimização de terrenos, infra-

estruturas e materiais e, consequentemente, poupança de energia.” (Council of Europe, 

1976) 

 Apesar do Palácio das Obras Novas não estar classificado como imóvel de interesse 

publico, nacional e municipal apresenta valores que fazem de si um edifício de grande 

importância patrimonial.  

 A Reabilitação do património edificado para além de permitir preservar e valorizar 

as zonas históricas, salvaguardar a pluralidade das funções nas zonas centrais, reabilitar as 

periferias, em termos de qualidade ambiental e de diversificação de actividades e conservar 

regularmente o parque habitacional, como também pode desempenhar um papel 

fundamental na “sustentabilidade”, na medida em que o esforço dispendido em recursos 

para a obtenção de resultados idênticos ao que se obteria com construção nova pode ser 
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cerca de 1/3 a 1/4, e representar ainda uma significativa economia de energia, de infra-

estruturas e de produção de resíduos.  

 Em suma, foi devido a factos económicos, sociais, culturais e de sustentabilidade 

que se começou a fazer reabilitação em Portugal. 
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2.2.2. Execução da Reabilitação 

 A execução da reabilitação é uma atividade de construção com muitas 

especificidades, visto todo e cada um caso apresentar objetivos e características específicas 

ao longo do desenvolver do processo. É desta forma, obrigatório o envolvimento de várias 

organizações e profissionais intervenientes no decorrer da reabilitação específica, com 

experiências diversas, dificultando o desenvolvimento e o processo desde a fase de 

diagnóstico até à fase de conclusão da obra. (Silva, 2008: 12) 

 Naturalmente, a reabilitação não atua sozinha. Existe um conjunto de áreas de 

formação específicas relacionadas com a reabilitação que fazem com que o todo, sendo 

elas a engenharia, a arqueologia, o restauro, entre outras. 

 “(…) O património é (…) capaz de permanecer no tempo, cuja presença deve ser 

ouvida e atendida em cada processo de transformação.” 

 O processo de reabilitação de edifícios ou monumentos é desenvolvido em várias 

fases tornando-se assim demorados. Após uma análise profunda sobre os valores da ruína 

enquanto monumento arquitetónico, é necessário estabelecer as medidas, e decidir quais os 

mecanismos imprescindíveis para garantir que são respeitados os seus valores. É, portanto, 

dividido em três fases. (Silva, 2008: 13) 

  A primeira fase é a fase de levantamento e diagnóstico das necessidades do 

edifício, onde tem lugar o conhecimento que se adquiriu do objeto em que se vai intervir, 

seguida uma análise do tipo e do ano de construção, bem como a materialidade a que o 

edifício esteve sujeito. Por fim , a última fase, corresponde à intervenção, que é definida 

como uma ação programada sendo executada de modo a que seja salvaguardado o seu 

traço e a sua época, substituindo os seus materiais por outros iguais. 

 Existem várias áreas de formação relacionadas com a reabilitação, como a 

engenharia, a arqueologia e o restauro, entre muitas outras, todavia estas não são capazes 

de dar resposta às exigências visto o património ser muito experimental, por isso, é 

fundamental aproximar a formação entre os que lidam com a execução e os que projetam. 

(Silva, 2008: 13)  
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CAPÍTULO III 

Casos de referência  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92

Figura 64 - Estrutura 
depois do incêndio, 
piso 1 - Castelo de 
Astley, 1978

Figura 61 - A ruína, sala nobre - Castelo de Astley, 1978

Figura 62 - A caixilharia depois do 
incêndio - Castelo de Astley, 1978

Figura 63 - A cobertura depois do incêndio 
- Castelo de Astley, 1978



3.1. O Castelo Astley 

 Localizado em Warwickshire, Inglaterra, o Castelo Astley é uma mansão fortificada 

do século XII e época medieval que, devido a um grande incêndio em 1978, foi totalmente 

destruída. Desde os tempos medievais o edifício teve vários acrescentos, como explica o 

arquiteto na sua memória descritiva ao edifício, pelo que, para a equipa que intervencionou 

nesta residência foi difícil perceber qual o período arquitetónico a reger-se para a 

concretização do projeto. 

 Um terço da casa é composto por uma adição do século XIX e, do que resta, 

aproximadamente metade é composto pela mansão original e a oura metade por adições 

feitas nos séculos XVI e XVIII. 

 Foi perceptível o elevado estado de degradação que a residência se encontrava, 

aquando da chegada da equipa de arquitetos que iria intervencionar no edifício. Esta fase 

foi crucial para se perceber quais os valores que estavam associados a este edifício e se 

iriam manter a sua originalidade ou não. Percebeu-se que, logo à partida, haveriam alguns 

valores associados a esta residência: o valor arquitetónico, que marca o estilo ou período 

específico da arquitetura, que neste caso, começa na era medieval e estende-se para os 

séculos seguintes e os valores de memória e de identidade. 

 “Havia lugares que não pareciam mais do que um monte de pedras, noutros era 

uma ruína tradicional.”  (Whitherford Watson Mann) 

 A proposta do atelier Witherford Watson Mann consistiu em estabilizar as ruínas e 

recuperar a antiga residência, tentando ser o mais fiel possível aos espaços originais, visto 

que seria muito difícil pensar-se num projecto de conservação do edifício, podendo vir a 

destruir o ambiente bucólico que a ruína transmite. As principais modificações efetuadas 

pretendiam apenas conferir integridade ao edifício. Depois de perceberem que seria 

impossível restaurar este edifício decidiram não restaurá-lo mas sim restabelecê-lo numa 

unidade, preservando-o e mantendo o estado inacabado que se encontrava, passando assim 

a ruína a contar a sua própria história. O respeito pela construção primitiva, como principal  
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base, não deixou que houvesse grandes contrastes no passar do antigo para o novo, no 

entanto assumiram a contemporaneidade da intervenção. 

 Em termos construtivos e programáticos, os arquitectos tiveram o cuidado em 

introduzir materiais compatíveis com os materiais preexistentes, bem como manter o 

programa existente, de residência, não alterando a autenticidade e a integridade do edifício. 

A casa, agora, é composta por zonas privadas no piso térreo e zonas sociais no primeiro 

piso, algo também inovador para tal construção. A nova parede exterior implanta-se na 

continuidade da existente mas não no mesmo plano. Há um desalinhamento onde se 

assume a introdução do novo, onde o plano da parede existente assume a função principal e 

mais destacada. 
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Figura 65 - Planta do piso 0 - Castelo de Astley, 2013 Figura 66 - Planta do piso 1 - Castelo de Astley, 2013

Figura 67 - Corte A - Castelo de Astley, 2013



 O tijolo britânico, o betão pré-moldado e a madeira laminada foram os materiais de 

eleição para a reprodução deste projeto, uma vez que eram os que mais se pareciam com os 

materiais do seu antepassado. A argila e a alvenaria também foram usadas para preencher o 

que faltava da estrutura. As vigas de madeira laminadas criaram um novo sistema 

construtivo entre os dois pisos. A cobertura, plana,  foi novamente construída, com 

métodos construtivos modernos, no entanto foram deixadas clarabóias abertas, criando 

pátios, nas salas dos séculos XVI e XVIII, “salas com frescos de nuvens no teto” e é 

também onde se encontra o antigo fogão de sala que providenciava o aquecimento da 

residência. A escadaria central, que estava totalmente destruída, foi substituída por um 

novo acesso vertical em madeira de carvalho, moderno e despido, sem revestimento, 

fazendo o ponto de ligação para o piso superior.  
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Figura 70 - Depois, sala de estar exterior - Castelo de 
Astley, 2013

Figura 71 - Corte à mão levantada - Castelo de 
Astley, 2013

Figura 68 - Estrutura durante as obras, piso 1 - 
Castelo de Astley, 2013

Figura 69 - Estrutura na conclusão das obras, piso 1 - 
Castelo de Astley, 2013



 Foi a falta de detalhe no edifício original, quando os arquitetos o visitaram pela 

primeira vez, que decidiram que não iriam restaurar o castelo, mas sim estabilizar o que já 

existia, a ruína, e unificar as partes soltas e feridas com nova construção. Perceber como 

iriam estabilizar as paredes soltas e arruinadas foi o tema base para este projeto. Sobre 

estas paredes foi usada uma técnica quase invisível: a perfuração sintec, que por outras 

palavras é uma maneira limpa e discreta de unir pedras em paredes muito danificadas. 

Depois deste processo concluído, foi importante pensar e escolher quais os materiais que se 

iriam encaixar melhor com as paredes de alvenaria de pedra existentes. 

 “A ruína foi usada como invólucro onde se construíram diversos espaços de cariz 

contemporâneo.” (Marta Deus, 2019: 75) 

 Por fim, é de importante relevância salientar que os arquitetos não destruíram o que 

restou do Castelo e da sua construção original. É perceptível na análise feita ao edifício que 

a ruína foi estabilizada e preservada, mantendo os poucos valores que a ruína deixara, a sua 

memória e identidade, envolvendo o que existia à atual realidade construtiva. O resultado 

final á um castelo que combina vários estilos arquitetónicos e várias linguagens 

interligadas entre si.O projecto final arrecadou o prémio “Riba Stirling Prize” em 2013 no 

Reino Unido, pelo reconhecimento da mansão que foi construída dentro das suas ruínas. O 

júri do prémio, Stephen Hodder, referiu que “o Castelo Astley é um exemplo excecional de 

como a arquitetura moderna pode reviver um monumento antigo. Isto é significativo 

porque, ao invés de um projeto de restauração convencional, os arquitetos projectaram um 

casa contemporânea incrivelmente poderosa que está habilmente e estreitamente 

interligada com os seus oitocentos anos de história”. 

 Apesar desta intervenção não se tratar de um restauro ou de uma reabilitação, é útil 

para podermos perceber como é possível preservar o existente e adaptá-lo aos tempos 

modernos sem tocar no que já existia. A unificação do edifício é algo que os arquitetos 

envolvidos conseguiram com a escolha dos materiais certos e com um processo detalhado  

em termos construtivos, de forma a chegarem ao resultado final. É desta forma que ficamos 

a perceber também que a arquitetura contemporânea é capaz de ter uma ligação direta com 

qualquer outra construção, de qualquer outra época. 
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Figura 72 - O Castelo de Astley, intervenção realizada pelo Arquiteto Witherford Watson Mann, 2013
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Figura 73 - O Convento de Santa Maria do Bouro - 
entrada principal da Igreja, antigamente, 1946

Figura 74 - O Convento de Santa Maria do Bouro - 
claustro, antes da intervenção, 1946

Figura 75 - O Convento de Santa Maria do Bouro - 
entrada lateral da Igreja, antigamente, 1946

Figura 76 - O Convento de Santa Maria do Bouro - 
fachada poente, antes da intervenção, 1946



3.2. O Convento de Santa Maria do Bouro 

 O Convento de Santa Maria do Bouro remota aos primórdios da nacionalidade, 

apesar de não se saber exatamente a sua origem. Está localizado na Vila de Santa Maria do 

Bouro, distrito de Braga e foi um convento cisterciense que, em 1994, foi alvo de uma 

reconversão da autoria do arquiteto Eduardo Souto de Moura. Apesar da falta de 

informação histórica sobre este edifício, sabe-se ainda que “teve início num mosteiro 

habitado por eremitas” e só depois, em fins do século XII, é que terá sido habitado pelos 

cistercienses. 

 O edifício original continha uma igreja de planta rectangular e três naves de 

cabeceira tripartida e edifícios de apoio conventuais, estruturados em função do claustro, 

que se foram degradando até serem deixados em ruína, muito motivada pelo regime dos 

abades comendatários. Foi em 1567, com a criação da Congregação Autónoma Portuguesa, 

que foi possível reverter o estado de degradação do edifício e partir daí, passaria a ser alvo 

de várias intervenções, criando uma igreja de características maneiristas, galilé a anteceder 

a única nave, duas torres sineiras a ladear a fachada principal, capelas intercomunicantes, 

transepto inscrito e dependências conventuais formando um U com claustro a sul. As 

intervenções foram inúmeras, com inclusão de decorações em talha e azulejo e é desta 

forma que o mosteiro ganhou vários estilos arquitectónicos, com características 

maneiristas, barrocas, neoclássicas e após a intervenção datada de 1994, contemporâneas. 
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Figura 77 - O Convento de Santa 
Maria do Bouro - planta de cobertura, 
antes da intervenção, 1970

Figura 78 - O Convento de Santa Maria do Bouro - planta do 
primeiro piso,  1985



 Em 1988, o gabinete do Arquiteto Souto de Moura com colaboração do Arquiteto 

Humberto Vieira, foi convidado a fazer a reabilitação e reconversão do Convento, que se 

encontrava em avançado estado de degradação e abandono total há mais de um século. A 

igreja e a sacristia não faziam parte do projeto pois encontravam-se em bom estado de 

conservação devido ao uso continuado pela comunidade local. Aquando da chegada ao 

local, foi visível o real estado de ruína a que o edifício se encontrava. Do Mosteiro, ou 

Convento, pouco restava. As coberturas, encontravam-se em ruína e dos interiores pouco 

ou nada poderia ser salvado. As lajes de piso estavam abatidas e os recheios interiores não 

existiam. Era perceptível as várias fases construtivas a que o edifício tinha sido sujeito, 

estando até visível obras referentes aos séculos XVII e XVIII. Os acrescentos 

concretizados ao longo dos anos estavam expostos ao tempo e a vegetação já estava a 

tomar conta de si. 
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Figura 79 - O Convento de Santa Maria do Bouro - a cobertura em ruína, 1989

Figura 80 - O Convento de Santa Maria do Bouro - a entrada da Igreja, a cobertura do Convento, 1989



 A grande temática com que o arquitecto se debateu para o desenvolvimento deste 

projeto foi preservar esta grande peça arquitectónica dotada de valores arquitectónicos, 

sendo eles, por exemplo, o valor patrimonial, o valor de autenticidade, “portador de uma 

mensagem do passado” e o valor histórico relacionando-os com os requisitos da atualidade. 

 A proposta do arquiteto Souto de Moura procurou adaptar-se e usar a pedra 

existente para construir o novo edifício com um novo uso, uma pousada, pois não fazia 

para si sentido construir um edifício “próximo da cultura contemporânea” seiscentos anos 

depois. A ideia nunca foi reabilitar o que não existia para reabilitar, mas sim desenhar um 

edifício novo, conservando a ruína, já rasgada e manipulada várias vezes durante a sua 

história, nunca procurando construir um elemento diferente e original, mas pelo contrário, 

cumprir as regras da arquitetura. Durante o processo, o arquiteto esteve perante duas 

opções e rejeitou usar a ruína como uma simples obra para se observar, optando assim por 

lhe dar novos usos, funções, formas e materiais (Portuguese Architecture) .   

 “Construí um edifício novo com paredes antigas (…). Quando comecei percebi, 

juntamente com os arqueólogos, que o mosteiro era feito de sobreposições, comprovando 

que o património acaba sempre por ser feito por atentados ao património… A partir daí 

foi-me mais fácil materializar a ideia: fazer renascer o mosteiro como uma estrutura do 

século XX, no respeito pela História (…)”  (Eduardo Souto de Moura) 
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Figura 81 - A intervenção no Convento - construção em betão, 1993

Figura 82 - A intervenção no Convento - estrutura em aço, 1993 Figura 83 - Desenhos feitos pelo 
arquiteto - transição das calçadas, 
pedras locais, 1990



 A intervenção realizada pelo arquiteto, quase que desaparece quando relacionada 

com a introdução dos novos sistemas que conservam e preservam o que ficou da antiga 

ruína. Os materiais novos desenhados especificamente para este edifício respeitam a todo o 

custo a ruína existente. Um exemplo são os grandes planos de vidro que foram 

especificamente colocados em espaços que realçam a antiga pedra e a ruína que existia. A 

imagem do claustro também é deixada para contemplação, tendo como função apenas 

escultórica de memória ao passado. Era dos poucos espaços que não se encontrava 

demasiado degradado, decidindo assim o arquiteto conservar este espaço.  

 A escolha de materiais a usar nesta intervenção foi algo bem pensado. O betão e o 

aço foram os dois materiais de eleição para que este conjuntos entre o passado e o presente 

se encontrasse. A antiga estrutura da cobertura, outrora de quatro águas e em madeira, 

passa a ser uma estrutura em aço, plana e com uma manta vegetal, desenhada dando a 

entender que de madeira se trata pelo interior do edifício, pois, tal como confessa o 

arquiteto nunca ter visto a antiga estrutura da cobertura. 

 Foi ainda necessária a construção de um novo corpo de apoio à pousada devido às 

suas exigências de unidade hoteleira. Este novo corpo, afastado do Mosteiro mas 

interligado por um túnel subterrâneo quase que passa despercebido em todo o conjunto 

pois foi com os mesmos materiais que restavam das ruínas, as pedras locais, que o 

arquiteto revestiu este por complemento, a uma cota mais baixa, dando a entender que 

sempre lá esteve. O desenho do alçado foi o mais importante nesta adição. O arquiteto foi 

buscar a relação e o ritmo dos vãos da preexistência para que o novo se diluísse no antigo. 
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Figura 84 - A caixilharia 
em aço minimalista, 1997

Figura 85 - A estrutura 
em aço, 1997

Figura 86 - A construção nova diluída no antigo 
Convento, 1997



 A reabilitação e reconversão de usos feita neste projeto não conservou a ruína 

existente, apesar de usar a pedra das antigas construções para construir um novo corpo de 

apoio interligando o antigo e o novo, o arquiteto optou por demolir partes do mosteiro 

pondo, daí ter usado as antigas pedras no edifício, pondo em causa a sua autenticidade. No 

entanto, este é um exemplo de como o arquiteto usou a ruína como cenário para uma nova 

construção e um novo uso, não mantendo os valores que nela existiam mas sim criando 

novos valores, para que estes possam perdurar, com a devida manutenção. 
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Figura 87 - O Pátio das laranjeiras depois da intervenção, 1997
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Figura 88 - Fachada principal, século XX - Casa Sommer 



3.3. A Casa Sommer 

 Localizada nos Jardins da Parada, concelho de Cascais, Lisboa,  a Casa Sommer foi 

mandada construir por um homem de grande poder económico ligado à industria do ferro, 

de nome Henrique Sommer, que depois de ter concluído a obra decidiu dar o seu nome à 

casa, pensada para ser a sua habitação.  

 Sabe-se que esta casa foi construída no século XIX, mais precisamente em 1894, e 

só no início do século XX foi acabada. Não existem registos documentais sobre a casa, no 

entanto, sabe-se que dentro da propriedade onde está inserida a casa, existe uma cocheira 

projetada pelo Mestre Francisco António de Magalhães. 

 Esta casa é um grande exemplo oitocentista de edificação habitacional privada, 

devido a duas tendências que foram o mote para a sua construção: o Neoclassicismo e o 

Romantismo, mesmo que tardios. É através das características construtivas e decorativas 

que apresenta nas fachadas que é notório que este edifício foi marcado por estas duas 

correntes e épocas arquitetónicas. Desde o pragmatismo robusto e simétrico proveniente do 

Neoclassicismo, à decoração e ornamentação que apresenta nas fachadas, nomeadamente 

na balaustrada, silharias fendidas, pilastras, molduras e apainelados interiores. É sobre um 

clássico pórtico de colunas orientadas a sul que se acede ao interior da habitação, o amplo 

alpendre apoiado em pilares toscanos com acesso apenas lateral, encimado por uma 

balaustrada voltada para o mar.  

 Este é um bom exemplo comparativo até com o caso de estudo desta dissertação, o 

Palácio das Obras Novas, que, também de estilo Neoclássico e linhas simples, tem a sua 

fachada principal voltada para a água. 

 A planta da Casa Sommer é quadrangular simples e o edifício eleva-se do chão. 

Composta por quatro pisos, a cave ou piso zero é iluminada por janelas jacentes, seguindo 

o piso de acesso pelo pórtico, denominado de piso nobre, onde aconteciam todas as 

atividades de lazer e convívio da casa, o segundo piso, área destinada à privacidade da 

família e, por fim, um mezanino com pequenas janelas retilíneas, pouco usado e 

desprovido de qualquer ornamento, pormenor e decoração.  É pelo exterior da casa, através 

das cornijas que formam arquitraves que se percebe a divisão entre pisos. 
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Apesar de, actualmente, a planta não apresentar características de simetria, acredita-se que, 

devido à simetria das fachadas e à época em que foi construída, tenha sido simétrica nos 

pisos que a conferem. 

 O edifício das cocheiras delimita o lado Norte desta propriedade. Edifício de 

carácter simples e pobre a nível de ornamentação, constituído por uma planta longitudinal 

e acessível através de um portal de arco abatido. 

 Após passar de geração em geração, a Casa Sommer foi deixada ao abandono até 

que a Câmara Municipal de Cascais tomou sua posse em 2005. A propriedade passou a ser 

classificado como imóvel de interesse municipal. Em 2016, a Casa Sommer voltou a abrir 

as suas portas, como Arquivo Histórico Municipal, depois de ter sido aberto um concurso 

público para a sua Reabilitação, ao qual a arquiteta Paula Santos recebeu o prémio de 

primeiro lugar e iniciou os trabalhos necessário para reabilitar o Palacete. 
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Figura 89 - Planta de Implantação - Casa Sommer

Figura 90 - Patologias, fachada 
principal 

Figura 91 - Patologias, fachada 
poente e norte

Figura 94 - Escadaria, 
antes da intervenção



 A casa encontrava-se em avançado estado de degradação mas ainda não tinha sido 

considerada como ruína quando a equipa de arquitetos chegou ao local apenas da 

vegetação ter começado a tomar conta das fachadas da casa. Notou-se a falta de algumas 

caixilharias e outras completamente partidas e elementos de carpintaria interiores também 

desaparecidos. Os estuques de tetos e paredes das principais salas nobres encontravam-se 

degradados devido a humidades e à falta de cuidado com o seu uso. As fachadas 

apresentavam algumas fissuras na alvenaria, principalmente nos vãos exteriores de janelas 

que estavam em avançado estado de degradação, considerando a substituição de toda a 

caixilharia exterior, com exceção da porta principal da casa, que se considerou viável 

restaurar. Algumas divisões da casa, principalmente um dos quartos no segundo piso 

apresentam características típicas de vandalismo, mas que contudo não afetam a estrutura 

da casa. No geral, para além de algumas fissuras exteriores e interiores,  nos estuques e na 

alvenaria, alguns azulejos em falta e outros partidos, bastantes tetos e paredes empoladas 

devido a movimentos de terras e humidades, desgastes nos pavimentos em soalho de 

madeira e vidros partidos, a casa encontrava-se envolvida na mata que cresceu ao seu redor 

e começou a comer as fachadas da casa. 

 

 Para além de patologias esta casa está dotada de valores que a fazem ser um ícone 

da arquitetura portuguesa. O valor arquitetónico é o que mais se realça nesta casa. Os 
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Figura 92 - Piso 2, antes da intervenção
Figura 93 - Sala nobre, 
antes da intervenção



estilos e correntes arquitectónicas que apresenta como características fazem-nos recuar no 

tempo, automaticamente trazendo de volta os valores de memória e histórico a que esta 

habitação pertenceu, bem como aos valores emocionais de várias gerações de famílias que 

habitaram e viveram esta casa. 

 “Para instalar as áreas necessárias ao Arquivo, e havendo a necessidade de 

reconstruir também as antigas cocheiras da casa, agora transformadas em laboratório 

para os arquivistas, optou-se por criar um piso enterrado entre as duas estruturas 

existentes, ocupando todo o logradouro.” (Descrição enviada pela equipa de projeto) 

 O principal objetivo do concurso público era a reabilitação e reconversão da Casa 

Sommer em Arquivo Municipal, no entanto, a área que tinha para tal equipamento era 

pouca. A arquiteta responsável pela intervenção decidiu então reabilitar a casa e adicionar 

ao terreno um corpo que serviria de apoio para laboratórios. Sobre a principal peça, a Casa 

Sommer, a reabilitação teve como base preservar os valores que aprestava e conservar as 

fachadas da casa, que são o que ainda contam a sua história. As caixilharia foram todas 

substituídas, bem como as carpintarias, com desenho mais simples e moderno. A estrutura 

da casa, em madeira, foi mantida, apenas substituindo algumas peças que estariam em mau 

estado de conservação. A cobertura, foi também mantida igualmente com quatro águas e 

substituídas apenas as telhas cerâmicas. As fissuras nas paredes de alvenaria de calcário 

foram tratadas, reforçadas e fechadas e, por fim, novamente rebocadas. As escadas, 

balaustrada, pilares e cornijas em cantaria, foram recuperadas e preservadas. Os soalhos, de 

madeira de casquinha branca foram substituídos por soalho em pinho. 
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Figura 94 - Escadaria, 
antes da intervenção



 

 

 

 

 

 Esta reabilitação operou considerando uma intervenção moderada, não uma 

conservação neutra, tendo a arquiteta acrescentado qualidade, interpretando a atual 
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Figura 98 - Piso 2, depois da intervenção, 2016

Figura 100 - Sala do arquivo, depois da 
intervenção, 2016

Figura 99 - Sala de exposições, depois da 
intervenção, 2016

Figura 95 - Plantas de cave, piso 1 e piso 2, projeto 
da Arquiteta Paula Santos - Casa Sommer 

Figura 96 - Alçados e Corte, projeto da Arquiteta 
Paula Santos - Casa Sommer 

Figura 97 - Intervenção nas fachadas, 2014



temática ao património, valorizando o edifício e preservando os seus valores e a sua 

história. Sobre esta intervenção é notório o respeito pela autenticidade do edifício dando-

lhe um novo uso. É importante também referir que habitação particular também faz parte 

do património que deve ser reabilitado, preservado e conservando e este exemplo é a prova 

disso. A casa mantém-se, o uso altera-se. Foi importante nesta reabilitação a aproximação 

dos novos espaços e organizações aos espaços originais, adaptando o programa e evitando 

novas intervenções. A reabilitação e reconversão da Casa Sommer não só é uma mais valia 

para o património arquitetónico, mas também para a valorização do espaço que a envolve, 

ou seja, a rua, a praça, o jardim e os demais imóveis que se encontram em avançado estado 

de degradação e poderão ser intervencionados de forma a dar-lhes uma nova vida. 
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Figura101 - A Casa Sommer, intervenção realizada pela Arquiteta Paula Santos



CAPÍTULO IV 

O Palácio das Obras Novas 
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Figura 102 - As patologias, 
planta do piso térreo

Figura 103 - As patologias, 
planta do 1º piso

Figura 104 - As patologias, planta 
do 2º piso

Figura 107 - As patologias, 
alçado nascente

Figura 108 - As patologias, alçado norte

Figura 105 - As patologias, 
alçado poente

Figura 106 - As patologias, alçado sul



4.1. Levantamento e Diagnóstico 

 Aquando da chegada ao local, a imagem que o edifício transparece é de total 

abandono, tendo até sinais de risco de desabamento. Consumido pela vegetação 

redundante, várias divisões interiores do Palácio tornam-se de difícil acesso. Também a 

área envolvente apresenta um desmazelo no que diz respeito à vegetação, encontrando-se 

atualmente desorganizada e sem qualquer manutenção, já tomada pelo tempo que por si 

tem passado.  

 O primeiro passo a tomar depois da chegada ao local foi fazer um levantamento 

fotográfico detalhado de todas as patologias, espaços interiores e espaços circundantes ao 

Palácio e um levantamento arquitetónico desenhado. Foi importante nesta fase perceber 

onde estavam e que tipo de patologias este edifício tinha, ou seja, fissuras, derrocadas de 

paredes, pavimentos, lajes de piso, caixilharias, entre outras, para que os desenhos fossem 

fidedignos à atualidade do Palácio. 

 No que diz respeito ao levantamento arquitetónico do edifício foram diagnosticadas 

a presença de fissuras espalhadas pelo edifício, bem como o desabamento total do telhado 

e sua estrutura do corpo principal e, por consequência, o desabamento parcial do soalho e 

sua estrutura no piso térreo do corpo principal, onde se conseguem ver algumas das 

arcadas da cave e o desabamento total do soalho nos restantes pisos deste mesmo corpo 

principal. Do conjunto dos dois edifícios, ligados por uma arcada aberta ao nível do piso 

térreo, este é o edifício que apresenta maior preocupação e níveis avançados de degradação 

e ruína, apresentando também uma vasta vegetação no seu interior.  

 O corpo secundário apresenta somente ligeiras fissuras uma vez que foi 

intervencionado em data desconhecida e realizado um projeto de consolidação no que diz 

respeito à laje e cobertura que ignorou toda a lógica inicial construtiva do edifício. As 

caixilharias, janelas, portas e pavimentos já não há qualquer vestígio. 

 Dos outros dois edifícios, um deles uma cavalariça e o outro uma pequena casa de 

gurda, não há história ou ruína que se possam afirmar que sequer existiram, somente os 

desenhos e plantas da época da construção que os colocam neste local.  

 Atualmente, o Palácio das Obras Novas contempla a lista de edifícios inseridos no 

programa REVIVE. 
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Figura 109 - As patologias, fotografia do interior - sala Figura 110 - As patologias, fotografia 
aérea da cobertura

Figura 111 - As patologias, fotografia da cobertura do corpo principal

Figura 114 - As patologias, fotografia da 
união dos dois corposFigura 112 - As patologias, fotografia do 

interior - entrada
Figura 113 - As 
patologias, 
fotografia da 
fachada



 Ainda sobre a primeira imagem que o local e o edifício transparecem, é percetível 

logo à partida um temas de grande importância que caracteriza o Palácio: os seus valores. 

 “O significado cultural e patrimonial corresponde ao valor cultural e patrimonial 

de um lugar em relação a outros lugares semelhantes ou comparáveis,  reconhecendo a 

especificidade do seu contexto social.” (ICOMOS, 1993) 

 A definição de “significado cultural” e de “identidade” estão naturalmente 

associadas e funcionam em paralelo. É possível entender num edifício através das suas 

marcas o seu significado cultural. 

 É através de uma profunda análise sobre o caso de estudo que iremos perceber 

sobre os valores que o Palácio apresenta. Entendemos que os valores que estão associados 

a si e que provêm do seu significado cultural são: “valor estético, histórico e valor social 

ou espiritual”. 

 Portanto, é a partir do momento em que encontramos os valores e as características 

inerentes ao Palácio das Obras Novas que nos deparamos com o. Seu significado cultural e 

consequentemente com a sua identidade, tendo assim, os conhecimentos necessários para a 

futura intervenção. Sem conhecer todos os pormenores da peça a intervir, ou seja, a sua 

história, as suas feridas e a sua substância não se consegue devolver a vida que outrora 

teve, nem possibilitar que este volte a ter condições de conforto atuais. 

  

VALOR ESTÉTICO 

 O Palácio das Obras Novas é um símbolo de grande importância na Vila de 

Azambuja e na arquitetura Neoclássica portuguesa, pelas suas características, algumas 

ainda visíveis. É composto por dois diferentes volumes, o volume mais ornamentado com 

um programa social e um volume pobre e desprovido de ornamentação usado para fins de 

serviço e apoio. Com traço simetrico e robusto, linhas simples e depuradas desprovidas de 

ornamentação, entrada tripartida em arcos de volta perfeita e frontão, a planta simétrica e 

fachadas decoradas com imitações de alvenaria de pedra ao nível do piso zero. 
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 Do interior pouco ou nada se percebe. Destacam-se grandes paredes em cantaria, 

com elevado pé direito, feridas pelo tempo, sem ornamento ou qualquer tipo de 

acabamento.  

VALOR HISTÓRICO 

 “O valor histórico de um monumento assenta no facto de representar um grau 

totalmente determinado, como que individual, da devolução de uma dada área da criação 

humana. Deste ponto de vista, interessam-nos no monumento não as marcas da influência 

dissolvente da natureza que se faz valer no tempo decorrido desde a sua génese, mas o 

facto de ter sido criado outrora como obra humana.” (Riegl, 2013: 34) 

 Todos os edifícios tem as suas próprias histórias e este Palácio não é exceção. Para 

podermos falar de valor histórico temos de nos auxiliar num estudo cronológico do 

edifício. Observamos que o objeto de estudo se insere num período onde as mercadorias 

que abasteciam Portugal, faziam o trajeto do Tejo rumo aos seus destinos e mais 

precisamente eram obrigadas a fazer uma paragem no Palácio das Obras Novas, de modo a 

descarregar os artefatos ou as pessoas que tivessem como ponto de chegada a Vila de 

Azambuja, embora alguns apenas pernoitavam para no dia seguinte seguir viagem. 

 Este edifício servia de posto aduaneiro e estalagem e tal como os restantes posto 

aduaneiros ou alfândegas espalhadas pelo país, tem características únicas, como é caso da 

imponência e rigidez simétrica do desenho das plantas, bem como os alçados dos edifícios 

e os seus métodos construtivos em cantaria reforçando a ideia de que o edifício era maciço 

e que albergaria com facilidade as mercadorias que a ele chegariam. O Palácio das Obras 

Novas esteve ativo e em funcionamento com o mesmo tipo de serviço até ser deixado ao 

abandono, encontrando-se hoje devoluto, em ruína, agravando a cada dia que passa o mau 

estado de conservação que se encontra. 

VALOR SOCIAL OU ESPIRITUAL 

 A Vila de Azambuja é, no século XIX, uma vila muito ativo na agricultura e na 

bovinocultura. Por aqui, passavam grandes embarcações com mercadores, negociantes e 

Reis, o que faz que esta zona não passe despercebida e a escolha deste local faça jus ao 
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carácter do Palácio. É a sua localização, na foz da Vala Real, de fronte ao Rio Tejo que se 

impõe o edifício, não ficando alheio a quem ali passava. 

 O Palácio das Obras Novas, bem como outros edifícios alfandegários portugueses 

tinham normalmente dois pisos e vários corpos interligados entre si. O corpo principal, 

com pé-direto mais alto, destacava-se dos restantes corpos. Enquanto que o corpo principal 

era destinado aos serviços administrativos e salas imponentes para eventos sociais, os 

corpos mais baixos e construtivamente mais pobres serviam de armazéns e depósitos de 

produtos que alimentavam as localidades. 

 Conseguimos perceber pela análise aos materiais construtivos que socialmente os 

espaços se dividem, sendo os espaços mais relevantes são os que possuem mais decoração 

e ornamento e os espaços menos relevantes, são desprovidos de qualquer desenho ou 

decoração. 

 O conceito de autenticidade é também relevante quando falamos de valores 

patrimoniais do Palácio das Obras Novas. 

 “Autenticidade é a qualidade de um bem patrimonial de expressar os seus valores 

culturais, através da sua presença material e dos seus valores intangíveis, de uma forma 

credível e certa. Depende do tipo de património e do seu contexto cultural.” (ICOMOS, 

2011) 

  

 Posto isto, é necessário conhecer na totalidade um edifício para conseguirmos ler a 

sua autenticidade. Perceber o seu contexto, os seus antepassados e as suas passagens pelo 

tempo de modo a ser percetível o que é original e o que não é. Quanto menos um edifício 

seja alterado, mais fiel à sua autoridade será. 

 Em conclusão, e depois de analisarmos o Palácio das Obras Novas é importante 

salientar o seu carácter autêntico. Conseguimos ler o seu passado e as suas vivências 

históricas através das suas características e dos materiais originais que ainda se mantêm. É 

importante perceber que apesar deste Palácio estar em mau estado de conservação, contém 

ainda, o valor de autenticidade, pois não foi submetido a muitas alterações, sendo que as 

suas características principais, os seus elementos construtivos e decorativos, permanecem 

originais, sendo agora nossa obrigação salvaguardar e preservar a sua autenticidade. 
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Figura 115 - Planta de implantação com envolvente alargada
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Figura 116 - Planta de implantação com envolvente próxima
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4.2. A Reconversão do Palácio das Obras em Hotel de Charme  

 4.2.1. O Programa 

 O Palácio das Obras Novas foi um importante edifício de serviço à antiga Vila de 

Azambuja, estando assim localizado a poucos quilómetros do centro da Vila, mais 

precisamente na Lezíria, voltado ao Rio Tejo. Hoje em dia, deixado ao abandono, 

deparamos-nos com o edifício em avançado estado de degradação, estando até um dos dois 

corpos que o conferem em completa ruína e em perigo de desabamento, sendo assim. 

importante conferir-lhe um novo uso, muito parecido com um dos usos que já o habitou, 

bem como preservar e conservar a ruína existente, de modo a voltar a servir não só a Vila 

de Azambuja mas também toda a população em geral, para que possam desfrutar deste 

bucólico e encantado local. 

 O programa divide-se assim em quatro partes: reabilitação do Palácio (A), 

conferindo um espaço designado de hotel de charme e três novas construções de apoio com 

um bar (B), um SPA (C) e uma torre observatório (D). Ainda existirá um elo de ligação 

entre todos estes edifícios que será um passadiço elevado do chão. 

 O foco de maior importância e onde irá haver uma maior intervenção será no corpo 

do antigo Palácio, pois os restantes novos edifícios nasceram da necessidade de apoiar a 

reabilitação e o uso que irá conferir ao Palácio. Dotado de valores e experiências e inserido 

num local bucólico e repleto e emoções, também sobre a Vala Real consideramos valores 

que fizeram, fazem e outros que irão fazer parte de si. É de alguma importância salientar e 

visto ser o valor mais relevante para este local que nos reporta à memória e à história. Foi 

neste local, ainda na era de andar a cavalo, que por aqui se semeavam produtos que 

serviam para alimentar muitas cidades. Nesta época, pelo Palácio passavam inúmeras 

pessoas, algumas que se serviam do edifício como ponto de chegada, outras que apenas 

pernoitavam para no dia seguinte seguir suas viagens e até para alguns Reis que 

governavam na época, como estancia dedicada à caça.  

 É desta forma que é importante reabilitar este Palácio, reconvertendo o seu uso, 

preservando os seus valores, para que seja mantido e que por muitas mais gerações possa 

passar. 

119



 

 

 

 

120

fr frfr

mlrmsr

0 2 5 10

A` A``

B`

B``

A` A``

B`

B``

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

VE
R

SI
O

N
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T VER

SIO
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Figura 117 - Proposta, Planta de piso térreo Figura 118 - Proposta, Planta de primeiro piso

Figura 119 - Proposta,Corte transversal A`A``

Figura 120 - Proposta,Corte longitudinal B`B``



4.2.1.1. Hotel de Charme “Palácio das Obras Novas” 

 Hotel de charme é o nome que se dá a uma unidade hoteleira diferenciada das 

restantes, com maior ênfase nos elementos de arte, arquitetura, individualidade e 

interatividade. Por se tratar de um hotel para poucos hóspedes, é imprescindível que este 

tenha as devidas instalações para que os estes visitantes consigam interagir entre si. As 

instalações devem ser um projeto de arquitetura com características únicas. É devido às 

características do Palácio das Obras Novas e da sua envolvente que esta denominação de 

Hotel de Charme se encaixa na plenitude. 

 Esta unidade hoteleira irá ocupar o corpo principal e o corpo secundário do Palácio, 

embora existam diferenças entre si. No corpo principal, que era o corpo mais ornamentado 

e trabalhado, onde foi notório um enorme cuidado na sua composição geral, irão existir 

quatro quartos com instalações sanitárias privativas e a grande entrada irá ser substituída 

por uma sala de chegada, onde será possível os hóspedes reunirem e fazer o “check-in” 

aquando da chegada ao Hotel. Os acessos verticais relativos aos hospedes também estarão 

incorporados no corpo principal do Palácio. Ainda no corpo principal, haverá um cuidado 

espacial na sua reabilitação, de forma a recriar maior parte dos elementos e características 

interiores que fizeram parte de si. O corpo secundário do Palácio, desprovido de qualquer 

ornamento é onde existirão salas de apoio e de serviço, cozinha, sala de jantar e sala de 

estar ao nível térreo. Já no primeiro piso estarão mais cinco quartos com instalação 

sanitária privativa e um acesso vertical de serviço.  
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Figura 121 - Entrada principal do Palácio Figura 122 - Quarto “tipo”, corpo secundário do Palácio



 A alameda de chegada ao Palácio, um grande eixo reto e paralelo à Vala Real é 

também o mote para a resolução das circulações exteriores envolventes ao Palácio. No 

término da grande alameda de aproximação ao Palácio, esta divide-se em duas vertentes: a 

via exclusivamente pedonal, paralela à Vala Real, de onde se pode acedes aos edifícios 

adjacentes ao Palácio, sendo o bar, o SPA e a torre observatório e a via de acesso 

automóvel até à fachada e entrada principal do Palácio. Desta via surge um parque de 

estacionamento automóvel com capacidade para vinte automóveis tanto para dar apoio ao 

Hotel como para dar apoio aos restantes serviços envolventes.  

 A entrada do Hotel é feita no fim da via automóvel, através de uma praça que 

enfrenta a fachada principal do Palácio que nos leva diretamente, através da loggia 

tripartida até ao interior do edifício, onde teremos a grande sala de estar com uma pequena 

receção demarcada apenas por um balcão de apoio. Esta ampla divisão, é dotada de um pé-

direito duplo, uma zona de estar, já referida, os acessos aos quartos do piso térreo, 

garantindo assim a mobilidade reduzida, os acessos verticais, o acesso ao corpo secundário 

e uma galeria de acesso aos quartos no primeiro piso. 
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Figura 123 - Desenho 3D da proposta do Palácio das Obras Novas, implantação



 Nas traseiras do edifício, desenvolvem-se ao zonas de acesso aos colaboradores, 

com sala de convívio e balneários, lavandaria, copa, áreas técnicas e arrumos, deixando 

assim as zonas mais nobres do Palácio para quem o vive.  

 As seis suites localizadas no corpo principal do Palácio, com características da 

época Neoclássica, estão voltadas a nascente, sul e poente e garantem as acessibilidades 

necessárias para visitantes com mobilidade reduzida. Estes quartos, duplos, podem 

facilmente ser transformados em quartos familiares devido às suas dimensões. Já os 

restantes quartos presentes no corpo secundário, de linhas simples e depuradas, estão 

voltados a norte e a sul e são quartos duplos. 

 A lezíria do Tejo é caracterizada por terrenos abundantes em água, existindo assim 

uma forte probabilidade de o nível do rio subir, principalmente em época invernal. Posto 

isto, os edifícios de apoio envolventes estarão construídos a 1 metro acima do solo bem 

com o passadiço em deck de madeira que fazem de si acessíveis, através de pilotis 

enterrados no solo. Este passadiço é, uma clara demarcação de percurso que se deve tomar 

de forma a desfrutar da vegetação, das vistas fluviais e de possíveis espécies de animais 

que habitam os campos envolventes.  

 A intervenção no edifício do Palácio consiste, em suma, na reabilitação do edifício, 

aproximando quanto possível ao que o edifício outrora teve como características e divisões 

interiores. As técnicas e os materiais que restavam das ruínas permaneceram nos sítios 

onde foram encontrados. As pedras que restavam da ruína foram novamente usadas para 

que novas paredes se erguessem, preservando os seus sistemas construtivos de modo a este 

ser o mais fiel à antiga construção. Quanto às carpintarias, desenhos de portas, ombreiras, 

rodapés e soalhos, tentou-se que se aproximassem ao que existia, estudando as 

características da arquitetura Neoclássica, de modo a preservar a memória que estas  

transmitiram. 
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Figura 124 - Desenho 3D da proposta do Palácio das 
Obras Novas, fachada principal

Figura 125 - Desenho 3D da proposta do Palácio das 
Obras Novas, estacionamento
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Figura 126 - Planta e corte D`D``do bar 

Figura 127 - A esplanada do bar voltada à Vala Real



4.2.1.2. “O Bar do Palácio” 

 Este pequeno edifício nasce pela necessidade de apoiar o Palácio na sua valência de 

bar. Não só está acoplado a um conjunto para fins hoteleiros como também serve os 

habitantes e visitantes que tanto necessitam de um espaço calmo e idílico para repousar e 

que não o fazem pela falta de espaços como este, em locais mágicos como a foz da Vala 

Real. Ergue-se um corpo envidraçado com esplanada exterior, debruçado sobre as águas da 

Vala. Levantado do solo cerca de um metro devido ao constante desnível das águas do Rio 

Tejo, este corpo parece flutuar em cima do espelho de água que o ladeia a noroeste. O 

acesso ao bar é feito a partir de um passadiço em deck que complementa o espaço exterior 

com um percurso visual enriquecedor, de onde se pode ver diferentes espécies arbóreas, 

animais e o estuário do Tejo . O espaço principal e de entrada ao bar é constituído por uma 

ampla sala de estar com um balcão para preparação de alimentos frios. Na parte traseira ao 

balcão estão localizadas as instalações sanitárias. O acesso à esplanada é feito através de 

um grande plano de vidro deslizante que nos coloca num deck de madeira, sobre a água e 

sobre a natureza que a entorna. 

 O corpo arquitetónico do bar é quase como de uma caixa de vidro se tratasse. A laje 

de piso e a laje de cobertura são como duas laminas de betão que emolduram e rematam a 

paisagem e criam sombras para o exterior. Não existem paredes cerradas, apenas planos de 

vidro que fazem com que o verde da natureza invada o edifício. 

 Este equipamento surge principalmente para servir quem ocupa o Hotel do Palácio 

mas também para quem por bem o decidir visitar com o principal objetivo de trazer de 

volta a “vida” tanto descrita neste local. 
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Figura 128 - Planta e corte C`C``do SPA

Figura 129 - A piscina exterior do SPA durante o dia



4.2.1.3. “O SPA do Palácio” 

 “A palavra “SPA” e a palavra “água” estão intimamente ligadas pelo que ficou 

automaticamente decidida a localização do edifício enquanto continuidade visual do 

Palácio.” (Soares, 2020: 100) 

 À imagem do bar, é também este equipamento um apoio à grandiosa obra que é o 

Palácio. De um piso apenas e levantado do chão, tal como o bar, a entrada para o SPA 

também é acessível através do passadiço em deck que liga todos estes equipamentos para 

dar sentido a este lugar. Com as mesmas características arquitectónicas do bar, dois planos 

em betão a rematarem o edifício na laje de piso e na laje de cobertura, este edifício não tem 

paredes cerradas mas sim panos de vidro entorno a si. É mais uma vez importante salientar 

a importância em trazer o exterior e a natureza que este local tem para oferecer, para dentro 

dos edifícios. 

 Da entrada, com uma receção, surgem duas circulações laterais e o corpo, este já 

cerrado e privado. Neste corpo central estão localizados os balneários, sauna, banho turco, 

duas salas de massagem e arrumos. Ao fundo um amplo espaço recebe a piscina interior  

com borda infinita, como se fora do edifício estivéssemos, estendendo o rio até ao interior 

do SPA. No exterior existe um deck e uma grande piscina, também de borda infinita, com o 

mesmo comprimento do edifício abraçada sobre a Vala Real, dando a entender como se  

estivéssemos a nadar pelo rio a fora. 
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Figura 131 - O Rio Tejo visto da  “torre observatório”

Figura 130 - A “torre observatório”



4.1.2.4. O cais, a “torre observatório” e o percurso 

 Dando início ao percurso em deck que demarca o passeio na imensa extensão que é 

a envolvente ao Palácio das Obras Novas, começamos paralelamente à Vala Real onde já 

existia um pequeno cais que apenas foi alargado de modo a apoiar o Palácio, no sentido em 

que será possível fazer passeios de barco pela Lezíria do Tejo. Este grande percurso, dá 

acesso ao bar e ao SPA e faz referência à alameda que dá acesso ao Palácio. É neste passeio 

linear, onde chegamos à torre observatório,  quebrando a horizontalidade do percurso com 

a verticalidade da torre, que faz com que tenhamos os vários sentidos da envolvente, tanto 

pelas espécies arbóreas envolventes, como pelo Rio Tejo, pela Vala Real, como pelas 

espécies animais que ali habitam. O percurso até à torre, tem aproximadamente oitocentos 

metros e também é este levantado 1 metro do chão caso o nível fluvial suba.  

 Findando o percurso pelo passadiço fora, a torre observatório, construída em 

madeira, é onde podemos contemplar as vista sobre a Lezíria e sobre o Rio Tejo. Ao entrar 

na torre, somos conduzidos por um acesso vertical e é no topo que apenas existe um vão 

aberto, voltado ao Rio Tejo e a poente. 
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Considerações Finais 

 Chegamos à conclusão que conservar o património não é uma tarefa fácil mas é de 

bastante importância que aconteça, seja qual for o tipo de património e época do mesmo. 

 É devido à falta de manutenção que o património não só do século XVIII está em 

risco, mas também os restantes. É importante saber que caso o património seja conservado 

e preservado, mantém as tradições e memórias dos edifícios e do local onde se encontra, 

para que possa ser deixado sempre em boas condições para as gerações futuras, 

combatendo o processo de degradação. 

 Atualmente, muitas construções desta época estão devolutas, abandonadas e por 

vezes até vandalizadas, necessitando assim de um rápida intervenção, caso contrário o 

património dos nossos antepassados começará a desaparecer até não restarem estas 

memórias arquitectónicas. 

 Esta dissertação começa por investigar sobre o local e sobre o Palácio, sobre o que 

aqui acontecia, quem por aqui passava e que tipo de arquitetura tinha aqui sido feita. 

Seguiu-se a pesquisa sobre o que se queria ali fazer, que é a reabilitação, preservar o que 

existe e o que não existe, tentar ser o mais fiel ao que era. O património foi também um 

tema que não se podia deixar de falar, pois tanto o edifício quanto a sua envolvente são 

elementos cruciais para que se fale de património. Por fim, concretizar a intervenção, com 

o processo já referido anteriormente, preservando sempre o que já existe, a ruína. 

 A abordagem a este tema, que é a reabilitação, conduziu-nos a uma pesquisa da 

identidade e memória deste Palácio, tendo assim elementos cruciais para o seu 

desenvolvimento. Procuramos integrar um equilíbrio entre o passado, o presente e o futuro  

que terá esta construção. Refletiu-se sobre o tema da reabilitação e de um Palácio em frente 

ao rio Tejo que necessitava desesperadamente de uma intervenção pois apresenta já sinais 

de desabamento. Com esta intervenção, asseguramos que este património, deixado na 

Lezíria do Tejo, seja reabilitado e que possa voltar aos seus dias áureos, nunca esquecendo 

os valores que nele perduram. É importante intervir neste edifício de modo a não deixar 

desaparecer o pouco que ainda existe de arquitetura alfandegária em Portugal. 
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 O local onde está inserido é ainda de maior importância. A Lezíria do Tejo foi uma 

via fluvial de grande importância na história de Portugal por onde milhares de pessoas 

passaram, pelo que, reforça ainda mais a importância em reabilitar este espaço. 

 A arquitetura Neoclássica, como já foi referido, chega a Portugal em 1770 

desenvolvendo uma arquitetura sóbria, depurada e de linhas simples, muito moderno para a 

época. 

 Quando chegamos ao local, percebemos logo à partida a época a que o Palácio das 

Obras Novas pertencia e foi a partir daí que surgiu a necessidade de reabilitar o edifício 

dando-lhe um novo uso. Reabilitar este edifício foi uma tarefa importante e difícil. Era 

importante achar um programa para si que encaixasse com as necessidades do local onde 

está inserido. A reabilitação deste Palácio passou por organizar e preservar a envolvente 

exterior, de modo a devolver-lhe a sua importância e como peça principal desta 

reabilitação, foi de extrema relevância intervir no interior devastado do Palácio, 

conferindo-lhe a materialidade e a imagem que no passado teve. 

 O programa e o projeto assumem dois tipos de linguagem, como se percebe, uma 

contemporânea, de linhas simples e modernas, e outra, a de reabilitar e preservar o que já 

foi o edifício do Palácio das Obras Novas. Note-se que neste caso, as linguagem escolhidas 

resolvem-se entre a construção de novo e reabilitação do antigo com manutenção da 

memória da ruína, de forma a contrastar e a deixar uma marca contemporânea também 

neste local. A intervenção no edifício, bem como na sua envolvente próxima, podemos 

afirmar que foi pouco intrusiva. O que já existia continuou a ter a sua função no seu sítio 

específico e o que se introduziu de novo foi o concretizado para ser o mais fiel ao que 

antigamente era.  Só assim é que se conseguiu voltar a dar a real imagem a este Palácio. 

 Como base para podermos fazer reabilitação neste edifício, debruçamos-nos sobre 

três casos de estudo da mesma época arquitetónica. Apesar dos seus usos serem diferentes, 

os três edifícios apresentam as características essenciais e os elementos arquitectónicos 

primordiais para depois percebermos como é que estes se adaptaram às exigências atuais, 

nunca esquecendo o seu passado. 

 A solução proposta para reabilitação deste edifício foi pensada de maneira a que 

este se regressasse a ser novamente admirado e habitado com as exigências de conforto, 

térmica e segurança que hoje tanto são importantes. Nesta reabilitação foi importante 
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manter o respeito pelos seus valores de memória, valores arquitectónicos, valores de 

identidade e valores sociais, de maneira a não se cometerem erros e desrespeitos pelo seu 

passado e suas origens. Estes valores são visíveis quando percebemos que foram 

devolvidos ao Palácio as suas características, as vivências que outrora teve, e a memória 

que poucos ainda se lembram. 

 O objetivo principal nesta reabilitação passou por devolver ao edifício as vivências 

que já teve, alterando-lhe o seu uso, dando resposta às exigências atuais, adaptando-o à sua 

imagem arquitetónica e aos elementos que o caracterizam.  

 Sobre as novas construções que foram implantadas próximas ao edifício, adaptam-

se a si, à envolvente e contrastam com as eras contemporâneas e clássica, servindo assim o 

contemporâneo de apoio ao clássico. 

 Deste modo conseguimos defender esta intervenção. De um lado, o encantador 

Palácio das Obras Novas, de cariz imponente e do outro lado o contraste de épocas 

arquitectónicas que se conjugam e dão vivacidade e apoio à peça principal, ocupando um 

local privilegiado na beleza da paisagem humanizada portuguesa, “pressupondo a criação 

de pequenos equipamentos de gestão “leve” em regiões “demarcadas” dotadas de uma 

unidade histórica, antropológica e arqueológica, nisto podendo ajudar à reintegração social 

e económica de zonas do interior.” (Pereira, 2016) 
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