
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Nova de Andrade: O núcleo meridional de formação do Bairro Alto 
de Lisboa 

Metamorfoses Urbanísticas e Arquitetónicas (sécs. XVI-XVIII) 

 

 

Cláudia Fael Farias 

 

 

 

Dissertação de Mestrado em História da Arte 

Especialização em Artes da Época Moderna e da Expansão 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do 

grau de Mestre em História da Arte, Especialização em Artes da Época Moderna e da 

Expansão, realizada sob a orientação científica da Professora Doutora Raquel Henriques 

da Silva e coorientação científica de Tiago Borges Lourenço, Doutorando e Investigador 

do Instituto de História de Arte da Universidade Nova de Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha constelação familiar. 

 

“(…) 

 E os passos que deres, 

Nesse caminho duro 

Do futuro 

Dá-os em liberdade. 

Enquanto não alcances 

Não descanses. 

De nenhum fruto queiras só metade. 

(…) 

 

Sísifo, Miguel Torga 
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Entre 1498 e 1503, inicia-se a construção de uma das mais importantes operações 

urbanísticas do novo século, nos terrenos de duas herdades arrabaldinas lisboetas. Nas 

primeiras décadas do século XVI, Vila Nova de Andrade, assim chamada por homenagem 

à família que incentivou os aforamentos dos seus terrenos, limitava-se a um conjunto de 

quarteirões a sul da atual Praça Luís de Camões. Totalmente modificados após o 

terramoto de 1755, que obrigou à sua reconstrução segundo modelos urbanísticos e 

arquitetónicos dissonantes dos originais, só é possível conhecer o aspeto inicial destes 

quarteirões por via de documentação de época. Não foi há muitos anos que se confirmou 

a íntima ligação entre Vila Nova de Andrade e o famoso Bairro Alto de São Roque, 

apontando-se o primeiro como antepassado do segundo.   

A historiografia encontrou espaço para Vila Nova de Andrade na cronologia de 

Lisboa, um pequeno bairro popular quinhentista que, sabe-se hoje, terá sido o remoto 

início do atual Bairro Alto, construído em diálogo direto com o espírito reformista de D. 

Manuel I e com inovadoras diretrizes urbanísticas e arquitetónicas, anteriores a qualquer 

ação da Companhia de Jesus, que apenas se fez notar a partir de 1553. Neste sentido, este 

estudo denota, através de uma revisão e leitura crítica da literatura produzida até à data, 

a contribuição que múltiplos autores têm dado para a compreensão da evolução do bairro 

anterior à fixação dos jesuítas em São Roque, um excerto fundacional da sua história que 

permanece ainda por completar. 
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Between 1498 and 1503, it began the construction of one of the most important 

urban operations of the new century, on the lands of two suburban farm estates in Lisbon. 

In the first decades of the 16th century, Vila Nova de Andrade, named after the family 

that encouraged the emphyteusis of its grounds, consisted in a set of blocks located south 

of the current Praça Luís de Camões. Completely modified after the 1755 earthquake, 

which required its reconstruction according to urbanistic and architectural models that 

weren't in line with the original ones, the only possible way to know the initial appearance 

of these blocks is through historical documentation. Not many years ago, the close 

connection between Vila Nova de Andrade and the famous Bairro Alto de São Roque was 

confirmed, with the former standing out as the ancestor of the latter. 

Historiography found space for Vila Nova de Andrade in the chronology of 

Lisbon, a small popular 16th-century neighborhood, now known to have been the remote 

beginning of the current Bairro Alto, built in direct dialogue with D. Manuel's reformist 

spirit and with innovative urbanistic and architectural guidelines, prior to any action of 

the Companhia de Jesus, which was only noticed from 1553. To that end, this study 

denotes, through a review and critical reading of the literature produced to date, the 

contribution that multiple authors have made to understand the evolution of the 

neighborhood before the Jesuits settled in São Roque, a foundational excerpt from its 

history that still remains to be completed. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação foi desenvolvida no âmbito da componente não-letiva do 

Mestrado em História da Arte, área de especialização em Artes da Época Moderna e da 

Expansão, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.  

O Bairro Alto que é, atualmente, quase mais reconhecido internacionalmente pelo 

seu ambiente boémio do que pela antiguidade histórica, tornou-se num ponto turístico a 

marcar na agenda de qualquer visitante em Lisboa. Encontramos-lhe o persistente pulsar 

da velha capital, com mais de 500 anos de história, que vai desaparecendo e cedendo às 

pressões turísticas e à elaboração de sínteses levianas dos seus espaços. Em grande parte 

dos casos, essas sinopses deixam muito a desejar a quem pretenda aprender, realmente e 

profundamente, sobre os excertos palimpsésticos da sua história mais recuada. Não lhe 

faltarão, certamente, excursões diurnas e noturnas, que muito têm a dizer sobre as suas 

ruas pitorescas, sobre os gloriosos tempos da imprensa e do fervor noturno, ou sobre as 

culturas e subculturas urbanas que representa.  

Ainda hoje as conotações sociais e as associações históricas são um elemento de 

peso no momento de delimitar regiões (LYNCH, 1999, p. 80) e o Bairro Alto é um 

primoroso exemplo desse fenómeno, apesar das transformações de que foi alvo ao longo 

dos seus cinco séculos de existência. Não conseguimos analisar plenamente qualquer 

bairro – hoje uma categoria de análise urbana por excelência – sem aprofundar o seu 

contexto de formação e as fases de evolução que a sua história física e social contemplam. 

Os terrenos onde se levantou o Bairro Alto começaram por ser, aos olhos de um habitante 

de 1500, duas herdades arrabaldinas de carácter rural e vocação essencialmente agrícola. 

Este panorama difere consideravelmente da centralidade hoje adquire enquanto área 

plenamente integrada no todo da cidade: um bairro que se foi construindo e 

autoidentificando enquanto tal. 

Realizando um recuo temporal de cinco séculos, constatamos que se consegue 

desenvolver relativamente pouco acerca das suas origens ou das figuras que nela 

desempenharam algum tipo de papel, o que o insere num grupo de outros tantos 

fenómenos da historiografia portuguesa. Mais ainda: não saberemos nunca se grande 

parte das lacunas temporais ou das persistentes dúvidas se verão, alguma vez, 
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esclarecidas. As últimas décadas do século XX e o século XXI têm visto nascer vários 

estudos amadores e profissionais sobre o Bairro Alto, embora a sua fundação e primeiras 

décadas de desenvolvimento sejam, ainda hoje, abordadas com pouca frequência. 

Muito devido a investigações levadas a cabo por autores contemporâneos sobre 

fontes primárias, de entre os quais indiscutivelmente se destaca Helder Carita, sabemos 

hoje que a área que se conhece por Bairro Alto terá contemplado três fases de urbanização 

a partir do século XVI: as duas primeiras anteriores à fixação da Companhia de Jesus no 

alto de São Roque (1553), e uma terceira que se desenvolve a partir desse ano. Muito se 

conhece sobre as transformações do Bairro Alto a partir dessa data, tendo-se mesmo 

chegado a atribuir aos jesuítas a sua nobilitação, o incremento populacional e até a 

regularidade/genialidade do traçado seiscentista que, na sua globalidade, ainda persiste. 

No entanto, o grande avanço – e foco da presente dissertação – centra-se na 

pequena urbanização quinhentista de gentes marinheiras que lhe deu origem, que não 

habitava nos quarteirões do alto de São Roque, mas antes num conjunto de quarteirões a 

sul, abaixo do atual eixo Rua do Loreto – Largo do Calhariz – Calçada do Combro. Esses 

quarteirões, que consistiam no bairro de Vila Nova de Andrade, encontram-se 

profundamente alterados relativamente à sua configuração original, o mesmo se podendo 

afirmar quanto às tipologias arquitetónicas presentes no espaço.  

O bairro surgiu entre finais do século XV e inícios do século XVI, nos terrenos 

arrabaldinos diante da Porta de Santa Catarina, onde se localizava uma herdade chamada 

“da Boa Vista”, que acompanhava a configuração da atual Rua do Alecrim em direção ao 

Tejo. A expansão dos quarteirões deu-se no sentido sul-norte, subindo a colina, com os 

primeiros registos que mencionam Vila Nova de Andrade a datarem da última década do 

século XV. Cerca de meio século depois, o aforamento de terrenos ultrapassava a atual 

Rua do Loreto, multiplicando-se em direção ao alto de São Roque. Em 1553, com a 

fixação da Igreja e Casa Professa da Companhia de Jesus na ermida de São Roque, o 

complexo de Vila Nova de Andrade perdeu importância relativamente ao que se passou 

a designar por Bairro Alto de São Roque, que se enobrecia, individualizava e crescia a 

norte da Estrada de Santos, polarizando-se em torno do prestígio da instituição religiosa. 

O mesmo ocorreu com a sua toponímia, que caiu em desuso quando a urbanização 

deixou gradualmente de ser ‘nova’ e o apelido dos Andrade se foi perdendo em meandros 

de gerações, aforamentos e heranças. Em pleno século XVII, Miguel Leitão de Andrade 

admite que pouco lhe restava de herança familiar a não ser o nome do bairro e as seis ruas 
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que ainda possuía. Aquando da publicação da sua Miscellanea (1629, p. 276), o autor 

refere que Vila Nova de Andrade era o nome pelo qual as gentes do século XVII se 

referiam, principalmente, ao bairro que ia das portas de Santa Catarina até à Igreja das 

Chagas. Esta última, posteriormente destruída pelo terramoto de 1755, passou a ser o 

ponto de referência do bairro meridional a partir da sua inauguração em 1542 – mais uma 

vez, intimamente ligado às viagens marítimas do século XVI – albergando a Confraria 

das Chagas, da qual faziam parte os mareantes das carreiras da Índia e do Ultramar.  

A malha que caracteriza o interior do Bairro Alto, acima do Largo Luís de 

Camões, é ainda próxima à configuração original dos séculos XVI-XVII tendo 

sobrevivido, na sua maioria, ao terramoto de 1755. Destaca-se, particularmente, pela 

homogeneidade estilística e pela continuidade programática de cada uma das partes 

relativamente ao conjunto. Porém, à data da catástrofe, Vila Nova de Andrade era já uma 

zona limítrofe e separada do bairro. Ao contrário dos quarteirões a norte, a zona 

meridional terá sido consideravelmente afetada pela catástrofe e, por consequência, 

reconstruída sobre novas tipologias. 

As alterações que os quarteirões das Chagas sofreram, de forma mais significativa 

a partir de 1755, ocultaram durante alguns séculos a sua antiguidade, o que levou a que 

não fossem intuitivamente relacionados ou estudados a par com o próprio Bairro Alto. A 

ausência de documentação relativa a períodos mais recuados da história do bairro também 

não facilita a reconstituição do seu processo de crescimento, em particular no que diz 

respeito à orientação exata dos antigos arruamentos, à toponímia ou às variantes 

arquitetónicas dos quarteirões de origem. Conforme se abordará mais adiante, apesar de 

existirem alguns registos iconográficos contendo vistas de Lisboa no século XVI, poucos 

são aqueles que destacam com pormenor os arrabaldes ocidentais ou que os representam 

com o desejado rigor. 

Os limites do Bairro Alto, físicos ou não, são simultaneamente uma costura e uma 

barreira que o relaciona com a área circundante (LYNCH, 1999, p. 58). Os microespaços 

nele contidos e segundo os quais se estrutura – como praças, ruas ou edifícios – são 

importantes, mas não podem ser concebidos sem levar em conta que o surgimento de um 

bairro é sempre parte de um empreendimento contínuo e em larga escala (a cidade) feito, 

maioritariamente, por e para a população que dele se sente parte e que nele participa. É 

por este motivo que se procurará, sempre que possível, fazer a ligação entre o crescimento 

da urbanização e o processo de desenvolvimento da restante Lisboa quinhentista. 
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Conforme se perceberá adiante, estas realidades são indissociáveis entre si, desde logo no 

que diz respeito aos detentores e aforadores das herdades, tão próximos da Casa Real e 

familiarizados com as normativas por ela impostas.  

A pertinência da dissertação enquadra-se, temporalmente, na área de 

especialização das Artes da Época Moderna e da Expansão, com a cronologia de análise 

compreendida entre finais do século XV e a primeira metade do século XVI, período entre 

o qual se estima terem sido erigidos os quarteirões de Vila Nova de Andrade. São 

realçadas, sempre que possível, as relações entre as estruturas sociais, as economias e os 

sistemas de poder no que às intervenções no meio urbano dizem respeito: esse desejo de 

impor um modelo e de deixar uma marca, que se materializa de forma óbvia no urbanismo 

e na arquitetura produzidos durante o reinado de D. Manuel I. 

 

A arte, nas suas várias formas, foi sempre - e talvez no século XVI mais do que nunca - uma 

ferramenta central na negociação destes equilíbrios (e desequilíbrios) entre os poderes. 

Instrumento de propaganda de enorme eficácia ao qual constantemente recorrem os actores da 

cena política quinhentista, ao contrário do que se possa porventura pensar, a arte é 

imensamente sensível às alterações verificadas nestes jogos de poder e é, por isso, 

frequentemente um barómetro ideal para medir as pressões operantes em tal palco. (SENOS, 

2003, p. 100) 

 

Este trabalho assenta no fornecimento de uma visão crítica e global – suportada 

pelo levantamento bibliográfico efetuado – sobre os dados, as hipóteses e conceitos que 

vêm sendo propostos relativamente às primeiras décadas de Vila Nova de Andrade, no 

âmbito do urbanismo e da arquitetura. Identificam-se igualmente hipóteses formuladas 

por autores, por vezes dissonantes entre si, que carecem de desenvolvimento ou que 

dependam do hipotético aparecimento de novos dados que as sustentem. Desta forma, 

pretende-se fornecer uma perspetiva global sobre o urbanismo e a arquitetura 

desenvolvidos durante as primeiras décadas do bairro, com base na recuperação e na 

elencagem de fontes primárias e secundárias. 

O levantamento bibliográfico realizado – sobre obras mais gerais ou direcionadas 

especificamente ao objeto em estudo – facilitou a sua organização cronológica, bem como 

uma melhor compreensão deste processo urbanístico à luz do que ocorria, em simultâneo, 

em outras cidades do império português ou em várias zonas de Lisboa. Posteriormente, 

foram selecionadas as obras centrais, que tomaram o lugar de referências bibliográficas, 

fundamentais para o carácter descritivo da dissertação.  
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As fontes são compostas por um conjunto de autores que se dedicaram a estudar, 

em primeira mão, os documentos originais de época. Sempre que a sua acessibilidade o 

permitisse, recorreu-se à consulta – em mãos ou por meios virtuais – de fontes primárias 

citadas pelos autores, no sentido de efetuar uma revisão sobre os conteúdos específicos 

que eram citados. Destaca-se, por isso, a importância dos arquivos digitais da Biblioteca 

Nacional Digital (BND)1, do Arquivo Nacional da Torre do Tombo (DigitArq)2, da 

Biblioteca Digital Camões3, do Sistema de Informação para o Património Arquitetónico 

(SIPA)4 e da plataforma Lisboa Interativa5, disponíveis para consulta on-line e 

referenciados ao longo do trabalho, sem os quais não teria sido possível aceder – tão 

rapidamente como frequente – a muitas das fontes citadas, nomeadamente as manuscritas 

e de cariz iconográfico. É dada particular evidência, neste trabalho, a estudos versados 

especificamente sobre a história mais recuada do Bairro Alto em termos urbanísticos e 

arquitetónicos, embora o corpus geral seja transversal a diversas áreas disciplinares das 

Ciências Sociais e Humanas. 

Muitos dos documentos originais são citados partir de fontes secundárias ou de 

autores que a eles tiveram acesso direto – sobretudo as fontes de cariz legislativo –, com 

as transcrições em questão devidamente referenciadas. Sempre que possível, optou-se 

pelo uso de primeiras edições, salvo casos em que se justifique recorrer a edições 

posteriores por inacessibilidade, ou tratando-se de edições revistas, aumentadas ou 

críticas que forneçam perspetivas ou contributos importantes para o estudo em questão. 

Apesar de o trabalho se reger pelas normas implementadas pelo Novo Acordo Ortográfico 

de 2009, todas as transcrições e citações são feitas respeitando integralmente as obras e 

os autores. 

No capítulo introdutório proceder-se-á à apresentação do estado da arte, que 

denota o estado atual do conhecimento que vem sendo produzido sobre o tópico em 

estudo, procedendo-se ao mapeamento de obras fundamentais sobre o Bairro Alto em 

termos históricos, urbanísticos e arquitetónicos, bem como à sua caracterização geral 

enquanto conjunto urbano. Selecionaram-se, entre um grupo mais lato de estudos sobre 

 

1 Disponível em: http://bndigital.bnportugal.gov.pt/  

2 Disponível em: https://digitarq.arquivos.pt/ 

3 Disponível em: http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/arte.html  

4 Disponível em: http://www.monumentos.gov.pt/ 

5 Disponível em: http://lxi.cm-lisboa.pt  

http://bndigital.bnportugal.gov.pt/
https://digitarq.arquivos.pt/
http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/arte.html
http://www.monumentos.gov.pt/
http://lxi.cm-lisboa.pt/
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Lisboa e o Bairro Alto, as poucas obras que abordam os primeiros anos de Vila Nova de 

Andrade, entre outras que, não o referindo diretamente, contribuem com informações que 

complementam a sua história. 

Vila Nova de Andrade e o Bairro Alto estão intimamente relacionados com a 

história urbanística e arquitetónica do reino e, indissocialvelmente, com o reinado de D. 

Manuel I. Não obstante de se tratar hoje de um bairro fisicamente isolado, o seu 

crescimento deu-se de acordo com o da cidade da qual dependia, resultando de uma longa 

evolução e maturação ao nível urbanístico, que recua aos tempos medievais. Por 

necessidade da própria autora em aprofundar os seus conhecimentos sobre olisipografia 

aquando da realização do presente trabalho, o segundo capítulo é, em parte, dedicado ao 

sítio de implantação de Lisboa e a uma breve resenha histórica que se estende até à época 

estudada. São também mencionados dois antecedentes medievais – o Bairro da Pedreira 

e Vila Nova de Santa Catarina – localizados em Lisboa e essenciais para contextualizar a 

evolução do pensamento sobre a cidade durante a Idade Média que resultará, nos adventos 

da Época Moderna, em malhas mais reguladas, constantes e coesas. 

O terceiro capítulo centra-se nas reformas operadas por D. Manuel I ao nível da 

administração e da legislação urbanas para Lisboa, e nas consequências que as mesmas 

implicaram na reestruturação da cidade e no crescimento de Vila Nova de Andrade. 

Aborda-se um outro antecedente urbanístico, já praticamente contemporâneo ao caso de 

estudo, de nome Vila Nova da Oliveira. 

Mais demorado, por ser o culminar de toda a investigação realizada, o quarto 

capítulo dedica-se ao desenvolvimento de Vila Nova de Andrade enquanto um dos 

processos urbanísticos mais importantes da Época Moderna – separado segundo as três 

fases de urbanização propostas por Helder Carita – orientando-se através da informação 

recolhida nas obras/autores que se foram atrevendo a divulgar factos ou hipóteses sobre 

o seu passado mais recuado. Em primeiro lugar será abordado o processo de crescimento 

do bairro e dos seus quarteirões, intercalado com referências a figuras e/ou 

acontecimentos que tiveram, direta ou indiretamente, uma grande influência neste 

empreendimento. Finalmente, recuperar-se-ão os estudos realizados à arquitetura erudita 

e vernácula do Bairro Alto, com o objetivo de formular, hipoteticamente, quais as 

variantes arquitetónicas que poderão ter marcado presença nos antigos quarteirões das 

Chagas. 
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CAPÍTULO I: CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

I.1. Estado da Arte 

 

Com o interesse internacional a voltar-se sobre Lisboa, particularmente durante a 

última década – aliado à afluência de milhões de turistas a pernoitar na capital portuguesa 

por ano – têm-se popularizado muitos dos seus espaços e monumentos. Mediatizaram-se 

as suas ruas, as casas, os becos e os ascensores, as pontes, os largos, as igrejas. Não 

faltarão sínteses e roteiros publicados sobre a maioria dos seus bairros, deambulantes 

entre o histórico e o estórico. E, no entanto, basta um breve levantamento para 

compreender que, sobre a generalidade dos espaços da capital portuguesa – mesmo dos 

mais publicitados – essa “história” se resume frequentemente a um parágrafo vago onde, 

entre muitas incógnitas que a historiografia insiste em conservar, uma data de “fundação” 

ou um “início” se tornam desconhecidos e difíceis de definir. 

O Bairro Alto é um desses exemplos, citado e mencionado em inúmeros textos, 

notícias, artigos e estudos amadores ou profissionais, que recuam ao século XIX. O 

interesse da historiografia no bairro é ainda recente e dependente de condicionantes 

óbvias, como a carência de documentação de época, que complemente de forma 

satisfatória algumas parcelas do que terá sido o seu passado. A ausência dessa 

documentação tem levado a que poucos se aventurem a escrever ou especular sobre uma 

história que recue além de 1755, e ainda menos quando se trata de um passado anterior à 

fixação da Companhia de Jesus em São Roque (1553). Por consequência, o primeiro autor 

a debruçar-se sobre o estudo do bairro, ainda que de forma muito mais especulativa do 

que rigorosa, chegou mesmo a negligenciar que existisse algo de significativo a dizer 

sobre a sua cronologia histórica anterior à ação jesuítica. 

Existem, de facto, muitos estudos sobre esta zona de Lisboa, mais focados na 

contemporaneidade ou no sentido da conservação e preservação dos seus espaços. No 

entanto, de âmbito historiográfico não são muitos os trabalhos – e ainda menos os autores 

– que têm procurado abordar um passado mais antigo que, como se verá ao longo do 

desenvolvimento do presente trabalho, não coincidia nem nome, nem em espaço com o 

atual. Por este motivo, é importante privilegiar e destacar as poucas obras que representam 



8 

 

avanços significativos na temática e que, por isso, se tornaram referências importantes 

para esta investigação. 

O que carecia a todas as obras publicadas até ao século XX era, essencialmente, o 

rigor historiográfico no tratamento e na apresentação da informação, o que não excluí que 

delas se possa retirar conteúdo útil. Embora focadas em aspetos mais gerais relativos a 

Lisboa ou a Portugal, apresentados sobre um tom muito mais laudatório do que histórico, 

estas obras acabam por fazer menções diretas ou indiretas ao espaço e à configuração do 

bairro de Vila Nova de Andrade, em tempos mais recuados. Tomem-se, como exemplos, 

o Sumário de Cristóvão Rodrigues de Oliveira (1551)6, a Descrição da Cidade de Lisboa 

de Damião de Góis (1554)7, a Miscellanea de Miguel Leitão de Andrade (1629)8 – 

descendente da família responsável por fazer nascer Vila Nova de Andrade – ou a Crónica 

da Companhia de Jesus de Baltazer Teles (1647)9. 

O interesse sobre o Bairro Alto e a sua história inauguram-se a par com o corpo 

bibliográfico que constituí a olisipografia, e com quem partilha o fundador. O fenómeno 

autointitulado de olisipografia nasce enquanto movimento historiográfico (BRANCO, 

1980, p. 15) único no mundo, sendo ainda hoje uma disciplina do âmbito da história cujos 

estudos se destinam a versar, específica e unicamente, sobre uma cidade: Lisboa. No que 

diz respeito ao estudo dos bairros de Lisboa – que é, de facto, muito recente – o 

pioneirismo deveu-se aquele que é considerado o pai da Olisipografia: Júlio de Castilho 

(1840-1919). 

A narração histórica da ‘velha Lisboa’ inaugurou-se plenamente – embora não 

propositadamente – com Castilho e a sua escrita de cronista, aquando da investigação que 

levou a cabo acerca da casa onde nascera seu pai, António Feliciano de Castilho. É dentro 

da sua produção bibliográfica que encontramos a primeira obra exclusivamente dedicada 

ao Bairro Alto, intitulada Lisboa Antiga – O Bairro Alto. Publicada inicialmente num 

 

6 OLIVEIRA, Cristóvão Rodrigues d., Lisboa em 1551 – Sumário, 4ª ed. Lisboa: Livros Horizonte, 1987. 

7 GÓIS, Damião d., Descrição da Cidade de Lisboa, 2ª ed., (J. Alves, trad.). Lisboa: Livros Horizonte, 

2001. 

8 ANDRADE, Miguel Leitão d., Miscellanea Do Sitio de N. S. da Luz do Pedrogão Grande: apparecimto. 

de sua sta. imagem, Fundação do seu Convto. e da See de Lxa [...] Com mtas. curiozidades e Poezias 

diversas. Lisboa: Por Matheus Pinheiro, 1629. 

9 TELES, Baltasar, Chronica da Companhia de Iesv, da Provincia de Portvgal. Segvnda Parte, na qval se 

contem as vidas de algũs Religioſos mais aſſinalados, que na meſma Provincia entràram, nos annos em que 

viveo S. Ignacio de Loyola, Nosso Fvndador. Com o svmmario das vidas dos Sereniſsimos Reys Dom Ioàm 

Terceyro, & Dom Henrique, Fundadores, & inſignes bemfeytores deſta Provincia. Lisboa, Paulo 

Craesbeeck, 1647.  
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único volume em 1879, desdobrou-se posteriormente em cinco livros, por via da 

quantidade de informação que foi sendo acrescentada pelo autor10.  

Apesar de algumas incoerências hoje identificadas – em parte por via do 

desconhecimento do autor relativamente a informações que só seriam divulgadas mais 

tarde – ou da imprecisão relativamente às fontes onde se baseiam, os volumes de Lisboa 

Antiga – O Bairro Alto primam pelas informações que compilaram e trouxeram a público. 

Não só abriram caminho para louváveis estudos sobre o bairro lisboeta como continuam 

a ser, atualmente, uma referência e uma importante fonte de conteúdo. Para este trabalho, 

tomou-se como fonte de consulta a terceira edição dos cinco volumes de Lisboa Antiga – 

O Bairro Alto11, publicados pela C.M.L., com especial destaque para o Volume I que 

versa, especificamente, sobre o período temporal que se pretende abordar. A 

particularidade desta edição advém de ter sido dirigida, anotada e revista por Gustavo de 

Matos Sequeira (1880-1962) após o surgimento, em 1929, de documentos cruciais 

divulgados por Mário Saa (1893-1971) que vieram completar o trabalho de Castilho e 

esclarecer imprecisões que o próprio não conseguiu ver resolvidas. 

Um dos grandes avanços no conhecimento da história do Bairro Alto dar-se-ia 

cerca de uma década após o falecimento de Castilho, com uma publicação de Mário Saa 

intitulada Origens do Bairro Alto de Lisboa: verdadeira notícia12 (1929). Nela estão 

contidas as transcrições de um conjunto de pergaminhos, que chegaram à posse de Mário 

Saa por herança familiar e que consistiam em escrituras e aforamentos remontantes à 

época de construção de Vila Nova de Andrade. Continham, igualmente, dados 

fundamentais para o esclarecimento de um equívoco genealógico de Castilho: quem 

teriam sido os primeiros donos dos terrenos onde se viria a construir Vila Nova de 

Andrade e através de que meios esses terrenos tinham chegado à posse da proeminente 

família dos Andrade (ou Andrada) entre os séculos XV e XVI.  

 

10 Conforme narra Matos Sequeira no prefácio explicativo que acompanha o 1º volume da 3º edição de 

Lisboa Antiga – O Bairro Alto (1954, pp. 11-29), a primeira publicação de Castilho sobre o Bairro Alto dá-

se em 1879 no formato de um só volume com o título O Bairro Alto. Mais tarde, entre 1902 e 1904, o 

primeiro volume é aumentado e desdobra-se num conjunto de cinco livros, já com o título Lisboa Antiga – 

O Bairro Alto. 

11 CASTILHO, Júlio d., Lisboa Antiga – O Bairro Alto, 3ª ed., Vols. 1-5. Lisboa: Oficinas Gráficas da 

Câmara Municipal de Lisboa, 1954-1966. 

12 Esta publicação foi lida pelo autor, pela primeira vez, no ano de 1922 na Associação dos Arqueólogos 

em Lisboa. O exemplar consultado consiste numa transcrição dessa apresentação, existente na Biblioteca 

Nacional de Portugal. Cf. SAA, Mário, Origens do Bairro Alto de Lisboa: verdadeira notícia. Lisboa: 

Centro Tip. Colonial, 1929. 
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A segunda metade do século XX assiste ao surgimento de teorias urbanas 

higienistas e funcionalistas que descoravam a importância do património urbanístico, a 

par com novas ideologias políticas divulgadas pelo Estado Novo. Estas não só atingiram 

a arte produzida pelo e para o regime, como influenciaram as intervenções de preservação 

que eram feitas nas cidades. A tónica foi colocada, negativamente, sobre os “pitorescos, 

mas insalubres” bairros históricos de cidades como Lisboa – os casos da Mouraria e do 

Bairro Alto – interpretando-os como obstáculo à modernização e à realização de um 

“vasto plano de urbanização da capital”. No Bairro Alto, não só as condições de edificado 

se encontravam extremamente precárias e deterioradas, como se mostrava necessário 

resolver problemas de saneamento e tráfego. Apesar de o pretexto para o estudar ter sido 

a intenção de demolir e/ou renovar grande parte da sua área – uma operação que nunca 

se chegou a concretizar –, a verdade é que possibilitou alguns avanços na investigação da 

sua cronologia histórica.  

Essa análise histórico-arquitetónica ficou a cargo de um olisipógrafo e discípulo 

direto de Júlio de Castilho, de nome Gustavo de Matos Sequeira, também ele autor de 

várias obras de referência sobre Lisboa. Em coordenação com o arquiteto Luís Cristino 

da Silva e a pedido da C.M.L., Matos Sequeira fez surgir um minucioso estudo sobre o 

Bairro Alto: o Estudo Parcial de Urbanização: Remodelação do Bairro Alto, um relatório 

resultante de um inquérito elaborado entre 1949 e 1951. Apesar de aí se abordar muito 

mais do que apenas o enquadramento histórico-arquitetónico13– incluindo um extensivo 

levantamento que vai desde a análise dos dados meteorológicos ao trânsito – é o primeiro 

que interessa particularmente para este estudo. O grande avanço relativamente a Castilho 

– provavelmente influenciado pelos documentos de Mário Saa e por outros a que o 

próprio afirma ter tido acesso (1951, vol. I, p. 29) – é que Matos Sequeira já aborda a 

existência de um passado para o Bairro Alto que vai muito além dos jesuítas, ao passo de 

que o seu antecessor, apesar de apontar para essa possibilidade, não a chega a 

desenvolver, atribuindo o mérito do crescimento do bairro à fixação da Companhia de 

Jesus. A perspetiva de Matos Sequeira relativamente à salvaguarda do património difere 

substancialmente da atual, já que o próprio termina as suas anotações referindo-se ao 

Bairro Alto como um atravancamento sem grande riqueza arquitetónica, cujo prestígio 

 

13 No primeiro volume do referido relatório, Gustavo de Matos Sequeira elabora os pontos 3) Evolução 

histórica e principais características do Bairro e 4) Edifícios de carácter comercial, religioso, civil e de 

interesse público. 
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ronda um passado que se perdeu com o terramoto e com todas as intervenções posteriores. 

Apesar das conclusões a que chega e da persistente inexatidão relativamente às fontes em 

que se baseia, a meritória memória histórica que realiza para o referido relatório não deve 

ser descorada. 

 

Se formos, porém a querer esmiuçar em notas objectivas, primores arquitetónicos, fachadas de boa 

planta, monumentos urbanos dignos de maior reparo, logo as dificuldades surgem. O Bairro Alto não é rico 

de arquitecturas. O espólio que ficou do terremoto e das inevitaveis modernizações, feitas lentamente, 

atravez de quasi duzentos anos, não tem opulências nem deslumbramentos. Como disse, o seu prestígio e 

o seu nome vivem mais da sua população e do poder tradicional do seu Romance, do que do imperativo da 

sua Realidade. (SEQUEIRA, 1951, p. 41) 

 

Matos Sequeira chega ainda a dirigir, entre 1944 e 1966, a publicação de uma 

revisão crítica de Lisboa Antiga – O Bairro Alto (3ª edição), que contem anotações, 

correções e reparos relativamente ao texto original de Castilho, à luz de alguns progressos 

que tinham sido feitos desde a primeira publicação da obra.  

Nos anos seguintes, entre as décadas de 50-80 e com o impulso da Revolução de 

Abril de 1974, assiste-se gradualmente a uma mudança de paradigma: do demolir e 

renovar, para o de reabilitar e conservar. Isto foi especialmente importante no que dizia 

respeito à valorização da arquitetura popular, que começava a ser encarada como uma 

parte igualmente importante do património urbano, não apenas para quem o estudava, 

mas também para quem ainda habitava em zonas históricas, apesar da desertificação e do 

abandono que as começava a atingir. São criados os Gabinetes de Apoio Técnico (GAT) 

na década de 70, constituídos por equipas multidisciplinares que incluíam engenheiros, 

arquitetos, juristas, sociólogos, entre outros, em contacto direto com as populações e com 

os espaços. No caso de Lisboa, este movimento conduziu à criação dos Gabinetes 

Técnicos Locais (GTL) de Alfama e Mouraria em 1986 e, em 1988, do Gabinete para a 

Recuperação do Bairro Alto (GRBA), depois enquadrados na Direção Municipal de 

Reabilitação Urbana da C.M.L., em 1990. Por esta altura, o Bairro Alto apresentava já 

indícios de gentrificação e começava a ser um frequentado centro boémio de implantação 

do setor terciário, subsistindo através do comércio e da vida noturna que ainda hoje o 

caracterizam. 

 Foi sobre a alçada do GRBA e dos seus técnicos que se produziram os grandes 

estudos sobre o Bairro Alto publicados até à data, nomeadamente o Manual de apoio à 
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reabilitação dos edifícios do Bairro Alto (1992)14. A última década do século XX viu 

surgir um número considerável de investigações promovidas pela C.M.L. sobre o Bairro 

Alto, como em nenhum outro momento da sua história se voltou a repetir, o que torna 

urgente uma revisitação deste conjunto urbano à luz do conhecimento adquirido durante 

o século XXI. As diferentes áreas profissionais e de especialização dos técnicos do GRBA 

permitiram que estes estudos fizessem convergir contributos e perspetivas únicas, que 

cruzaram disciplinas como a história da arte, a arquitetura, o urbanismo ou a engenharia. 

Interessa-nos aqui, fundamentalmente, o contributo histórico que tais estudos 

acrescentaram à cronologia do bairro ao nível urbanístico e arquitetónico. 

Ainda dentro das investigações, ações de sensibilização e inquéritos promovidos 

pela Câmara Municipal de Lisboa, surge a obra Bairro Alto – Tipologias e Modos 

Arquitectónicos (1990), um contributo sem precedentes do arquiteto Helder Carita para 

seu o processo de reabilitação, cujo intuito passava por dar a conhecer “[…] o bairro nas 

suas várias componentes: histórica, social, urbana e arquitectónica.” (CARITA, 1990, p. 

11). Esta obra é, ainda hoje, uma das mais relevantes a ter em consideração aquando do 

estudo do Bairro Alto. Prima pela importância que o seu autor coloca na contextualização 

histórica e no rigor do estudo das fontes, e por como através dela parte ao entendimento 

da urbanização dos terrenos e das tipologias arquitetónicas do bairro. Helder Carita foi 

pioneiro a propor que o estudo da cronologia histórica do Bairro Alto se fizesse através 

da sua estruturação por fases de urbanização, uma vez que estas se encontram nitidamente 

diferenciadas nos quarteirões a norte e a sul do troço Rua do Loreto – Largo do Calhariz 

– Calçada do Combro. É, também, o primeiro grande estudo que ambiciona providenciar 

um contexto social, legislativo e político para o passado do bairro anterior a 1553 e 

situado abaixo da Praça Luís de Camões, ligando a sua evolução urbana a uma iniciativa 

privada da Casa Real e a importantes figuras do reino, afirmando que nele se aplicaram 

um “[…] conjunto de regras urbano-arquitectónicas estabelecidas por D. Manuel I no 

início do século XVI.” (CARITA, 1990, p. 15). Apesar das fases e das datas que o autor 

sugeriu em 1990 se terem modificado – por vias de uma investigação a que tem dado 

continuação nos anos posteriores – salvaguarda-se a importância desta obra, por ser a 

primeira a apresentar uma cronologia coesa para o processo de urbanização do Bairro 

 

14 AGUIAR, José; APPLETON, João; CABRITA, António R., Manual de Apoio à Reabilitação dos 

Edifícios do Bairro Alto. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 

1992. 
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Alto na Época Moderna, recuperando importantes fontes de época relativas às políticas 

urbanas. 

Na senda da obra anterior, Helder Carita publica em 1999 outro incontornável 

marco que toca a história do Bairro Alto: Lisboa Manuelina e a formação de modelos 

urbanísticos da época moderna (1495-1521)15. Esta obra é muito mais do que apenas o 

Bairro Alto ou Vila Nova de Andrade, já que abrange um conjunto de várias intervenções 

urbanas realizadas na cidade de Lisboa entre 1495 e 1521, propondo a sua análise à luz 

das leis e normas urbanas promulgadas durante o reinado de D. Manuel I. Permite ao 

leitor um olhar mais amplo sobre as transformações simultâneas que ocorriam nos 

espaços da cidade, as relações entre elas existentes e sobre a identificação de antecedentes 

urbanos de finais do século XV, em cuja experimentação ao nível urbanístico acabaria 

por influenciar o traçado de Vila Nova de Andrade. Com estas duas obras fundamentais 

de Helder Carita, Vila Nova de Andrade e, futuramente, o Bairro Alto passariam a ser 

indissociáveis das políticas manuelinas do século XVI.  

No mesmo ano (1999) surge ainda outra obra que versa sobre o processo de 

crescimento do bairro, focando-se numa análise mais versada sobre o seu 

desenvolvimento urbanístico. Trata-se de O urbanismo português: Séculos XIII-XVIII: 

Portugal-Brasil16, da autoria de Manuel Teixeira e de Margarida Valla. Apresentam-se 

neste livro vários casos específicos do urbanismo português em território nacional ou 

ultramarino, entre os quais se reservam algumas páginas para uma análise mais sintética 

dos primeiros anos de formação do Bairro Alto. Tal como Helder Carita, os autores 

contextualizam o surgimento do bairro à luz das normativas manuelinas, ligando-o a 

outros casos de antecedentes urbanos que lhe são próximos, temporal e/ou espacialmente. 

De grande importância é a interpretação que os autores oferecem sobre a divisão de 

terrenos e os aforamentos realizados nos primeiros anos do bairro, bem como das relações 

estabelecidas entre os seus senhorios diretos, foreiros e enfiteutas. No entanto, algumas 

das datas propostas pelos autores divergem das apresentadas por Helder Carita. 

À parte das obras anteriormente referidas constata-se que, na transição do século 

XX para o XXI, existiu um abrandamento na publicação de estudos sobre o Bairro Alto, 

 

15 CARITA, Helder, Lisboa Manuelina e a formação de modelos urbanísticos da época moderna (1495-

1521). Lisboa: Livros Horizonte, 1999. 

16 TEIXEIRA, Manuel, VALLA, Margarida, O urbanismo português: Séculos XII-XVIII: Portugal-Brasil. 

Lisboa: Livros Horizonte, 1999. 
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salvo alguns capítulos de livros ou artigos sobre a sua história, ou ligando-o a aspetos 

específicos como a aplicação da legislação urbana moderna aos seus quarteirões. Em 

1994, Fernando Castelo Branco dedica-se à realização de uma síntese histórica sobre o 

bairro, que publica num dos capítulos (VI-B) de O Livro de Lisboa17. Helder Carita 

continua a ser o autor que mais se dedica a investigar e a pulicar conteúdo sobre o tema, 

destacando-se O Bairro Alto e a Legislação Urbana para Lisboa nos séculos XVI e XVII 

(1997)18 e A Igreja, a Rua Larga e o Bairro Alto de São Roque (2006)19.  

Entre 2012 e 2013, a Câmara Municipal de Lisboa investe uma vez mais na 

temática e promove a realização das comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, numa 

tentativa de reavivar o interesse sobre o estudo deste bairro lisboeta, bem como sobre o 

acervo documental sobre ele existente no Arquivo Municipal de Lisboa. O projeto contou 

com a direção e coordenação executiva de Inês Morais Viegas e Marta Gomes, e com a 

coordenação geral de Hélder Carita. Produzem-se, assim, dois documentários a este 

propósito, Bairro Alto: 500 anos20 e Bairro Alto: Mutações e Convivências Pacíficas21, e 

é lançado também catálogo intitulado Bairro Alto: Mutações e Convivências Pacíficas22. 

Foi a última obra publicada, até à data, que não só versa exclusivamente sobre vários 

aspetos do Bairro Alto até à atualidade, como aborda também a sua história mais recuada. 

Resta referir ainda que, em 2018, Helder Carita contribui com a elaboração do 

segundo capítulo da obra Projeções de Lisboa, com o título “Lisboa Quinhentista: De 

cabeça de reino a capital de império”23. Não seria importante referir esta publicação – que 

não se versa exclusivamente sobre o Bairro Alto, a não ser por via da sua incontornável 

 

17 BRANCO, Fernando Castelo, “Lisboa Maneirista: A Renovação Urbana. O Bairro Alto”. Em I. Moita 

(coord.), O Livro de Lisboa, pp. 219-226. Lisboa: Livros Horizonte, 1994. 

18 CARITA, Helder, O Bairro Alto e a Legislação Urbana para Lisboa nos séculos XVI e XVII. Em U.A. 

Lisboa, Lisboa - Lisboa Iluminista e o seu tempo: a evolução do urbanismo na cidade de Lisboa: modelos 

urbanísticos reticulares em Portugal, modelos urbanísticos reticulares na Europa e no Ultramar: actas do 

Colóquio de 1994. Lisboa: Universidade Autónoma de Lisboa, D.L., 1997, pp. 25-33. 

19 CARITA, Helder, A Igreja, a Rua e o Bairro Alto de São Roque. Em M. H. Oliveira, Património 

Arquitetónico: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Vol. 1, pp. 18-35. Lisboa: Santa Casa da 

Misericórdia, 2006. 

20 Produzido pelo Arquivo Municipal de Lisboa – Videoteca. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=wPdGzbgbx3U. 

21 Produzido pelo Arquivo Municipal de Lisboa – Videoteca. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=-B2vluxhkbs.  

22 CARITA, Helder (coord. geral); GOMES, Marta (coord. ex.); VIEGAS, Inês Morais (coord. ex), Bairro 

Alto – Mutações e Convivências Pacíficas. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 2013. 

23 CARITA, Helder, Lisboa Quinhentista: De cabeça de reino a capital de império. Em J. Seixas (coord.), 

Projeções de Lisboa. Lisboa: Caleidoscópio – Edição e Artes Gráficas, 2018b, pp. 20-41. 

https://www.youtube.com/watch?v=wPdGzbgbx3U
https://www.youtube.com/watch?v=-B2vluxhkbs
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importância para a Lisboa de Quinhentos – não fosse pela introdução de um novo dado 

importante na historiografia do bairro: por via de investigações que continuam a ser 

realizadas à documentação da Casa Atouguia, no Arquivo da Misericórdia de Lisboa, 

rejeita-se a data de 1498 como o início da urbanização do bairro, propondo-se o ano de 

1503. Sobre a ligação e relevância entre todas estas datas, tratar-se-á com maior pormenor 

mais adiante.  

São estes estudos que nos introduzem, fundamentalmente, à origem e à história 

do bairro. Estas, por sua vez, são indissociáveis do percurso de formação de uma 

importante cidade – ainda longe do rótulo de capital no seu tempo – das suas gentes e, 

em última instância, de um reino que luta pela consolidação da sua posição, imagem e 

poder no panorama nos séculos XVI e XVII. A dissertação visa comparar dados de uma 

conjunto bibliográfico diverso, por forma a traçar uma cronologia da evolução urbanística 

e arquitetónica dos primeiros quarteirões de Vila Nova de Andrade, hoje identificado 

como o antepassado urbano do atual Bairro Alto de São Roque. 
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I.2. Caracterização do objeto de estudo  

 

A presente dissertação incide sobre a análise histórica de um conjunto urbano da 

cidade de Lisboa, que ainda conserva o legado de um antepassado quinhentista no seu 

tecido. Falamos do Bairro Alto – inicialmente Vila Nova de Andrade, depois Bairro Alto 

de São Roque – atualmente inserido no perímetro da Freguesia da Misericórdia. A 

propósito do processo de reorganização administrativa de 2012, a área do Bairro Alto 

(cerca de 184 978 m2)24 foi integrada na Unidade de Intervenção Territorial (UIT) do 

Centro Histórico e é salvaguardada pela sua singularidade e individualidade, que só muito 

recentemente começaram a ser notadas. 

É inegável que o bairro é um elemento estruturante em qualquer cidade e que, no 

caso de Lisboa, esse facto se estende a vários aspetos da sua vivência social, etnográfica, 

económica e turística. Em torno de cada bairro é construído um imaginário coletivo, e a 

comunidade que o habita estabelece com ele elos inexoráveis ao passado e ao presente. 

Esses elos, por sua vez, são cada vez mais subjugados aos interesses do turismo 

internacional e à pressão que este causa sobre os espaços da cidade. A par com a 

identidade individual que conserva, cada bairro é, ele próprio, uma região homogénea 

“[…] onde o observador penetra («para dentro de») […]” e com o qual se identifica, 

embora não possa apenas ser entendido como uma entidade urbana fechada (LYNCH, 

1999, pp. 116-117). No caso do Bairro Alto, apesar de as consecutivas transformações 

que sofreu o tenderem a conter e isolar dentro do seu perímetro, urge relembrar que o 

bairro se encontra hoje perfeitamente integrado na malha urbana de Lisboa, longe da 

conotação rural e arrabaldina que o caracterizava na primeira metade do século XVI. De 

reiterar ainda que, até ao século XVII, a associação do termo bayrro a uma “[…] área 

residencial com uma identidade própria […]” (BARROS, 2019, p. 34) ou a parte 

constituinte de uma cidade, não existia na língua portuguesa. A referência mais antiga 

identificada até à data, que faz uso do referido termo com essa aceção, situa-se em 1605, 

e refere-se precisamente ao então Bairro Alto de São Roque (BARROS, 2019, p. 37). 

O Bairro Alto é comummente associado à zona acima da Praça Luís de Camões, 

definindo-se através de um conjunto de vias que o circundam, limitam e estabelecem a 

 

24 Cf.  SALGADO, Manuel, LOURENÇO, Nuno, Atlas Urbanístico de Lisboa. Lisboa: Argumentum 

Edições, 2006, p. 74. 
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ligação a outros pontos-chave da cidade: a) Calçada do Combro, a sul, conduz à zona da 

Estrela; b) a Rua D. Pedro V, a norte, construída após a demolição da antiga Estrada dos 

Moinhos de Vento, desemboca na Praça do Príncipe Real; c) a este, a Rua de São Pedro 

de Alcântara (que sucede à Rua D. Pedro V), diretamente ligada à Rua da Misericórdia 

(que segue para sul, desembocando na Praça Luís de Camões); d) por fim, a Rua do 

Século (anteriormente Rua Formosa), que contorna todo o lado oeste do bairro, ligando a 

Calçada do Combro à Praça do Príncipe Real [Figura 1.]. A antiguidade da zona é, no 

entanto, muito maior do que a aparência regular dos seus quarteirões deixa notar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do século XVI são registados sucessivos terramotos na zona de Lisboa, 

nomeadamente em 1531, 1551 e 159725, que foram provocando alterações inadiáveis na 

 

25 Antes do terramoto de 22 de julho 1597, não existia o profundo vale que caracteriza a chamada Bica, em 

Lisboa. Esta depressão terá sido provocada por consecutivos desabamentos de terras, o primeiro deles 

 

Figura 1. – Autor não identificado. Vista aérea do Bairro Alto. Fonte: Sistema de Informação para o 

Património Arquitetónico. 

  



18 

 

malha da cidade, desencadeando modificações urbanas que visavam responder a 

problemas imediatos. Contudo, é um acontecimento fatídico na história da Europa aquele 

que, há 265 anos, marcou a entrada na segunda metade do século XVIII e que, 

consecutivamente, influenciou profundamente a configuração que Lisboa foi assumindo 

até à contemporaneidade. O Grande Terramoto de Lisboa de 1 de novembro de 1755, 

ocorrido na forma de consecutivos abalos, variou de intensidade mediante as zonas 

atingidas, alcançando uma magnitude de 8,7 na escala de Richter. Não abrangeu apenas 

Lisboa, mas esta cidade – onde, à data, habitariam cerca de 250 mil pessoas – foi 

particularmente atingida pela catástrofe, com número total de vítimas ainda hoje incerto, 

situado por vários relatos e autores entre as 30 mil e as 100 mil (PARDAL, 2005, p. 32). 

Ao terramoto seguiu-se um maremoto que destruiu por completo os cais e as zonas 

costeiras e, por fim, um grande incêndio com a duração de seis dias, principal responsável 

pela destruição de grande parte da cidade. A juntar às perdas humanas, existiram ainda 

perdas incalculáveis de património arquitetónico, artístico e documental, 

desaparecimentos que influenciam os estudos desenvolvidos sobre estas áreas. 

Apesar da destruição, o terramoto não só obrigou à reconstrução total ou parcial 

de determinadas zonas da cidade, como fomentou o crescimento espacial da mesma – 

através de iniciativas públicas e privadas – para zonas arrabaldinas que, à data, se 

encontravam pouco povoadas. 

Helder Carita, (1990, p. 31), citando os dados do Tombo da Cidade de Lisboa de 

1755-1756, refere que, na zona do Bairro Alto, apenas arderam edifícios nas ruas Larga 

de São Roque (Rua da Misericórdia), das Gáveas, do Norte, dos Calafates do lado 

nascente (Rua Diário de Notícias), do Loreto e das Salgadeiras, e nas travessas da Espera, 

dos Fiéis de Deus, do Poço da Cidade e da Queimada. Devido ao facto de o terramoto e 

de o incêndio não terem causado danos consideráveis no Bairro Alto quando comparáveis 

com o grau de destruição na Baixa [Figura 2.] 26, grande parte do traçado dos séculos 

 
consequente do terramoto de 1567 e os restantes a ocorrer até ao primeiro quartel do seculo XVII. Assim, 

à época sobre a qual se debruça o presente estudo, as colinas das Chagas e de Santa Catarina encontravam-

se ligadas por um só monte, chamado de Monte ou Pico de Belver, uma composição geográfica bem 

assinalada na iconografia de Lisboa produzida na época. 

26 A planta regista o projeto escolhido para a reconstrução de Lisboa após o terramoto de 1755, da autoria 

dos arquitetos Eugénio dos Santos e Carlos Mardel. Nela se distingue a malha urbana pré-terramoto 

sobreposta ao plano para a reconstrução das zonas mais arruinadas, permitindo percecionar quais as áreas 

carentes de maior intervenção. Englobada na planta (à esquerda) estão os quarteirões correspondentes às 

Chagas e ao Bairro Alto de São Roque, representados segundo o aspeto que deveriam conservar antes da 

catástrofe. Na margem inferior direita do documento original – a figura acima trata-se de um pormenor da 
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XVI-XVII acima da Praça Luís de Camões encontra-se ainda bem conservado no tecido 

contemporâneo do bairro, como é possível verificar através da comparação entre plantas 

atuais e mais recuadas, como a de João Nunes Tinoco de 1650. 

 

Conscientes das qualidades de modernidade do Bairro Alto, os autores do plano pombalino articulam o 

seu tecido urbano com as grandes vias de desenvolvimento do centro da cidade. Tanto o eixo da Rua do 

Alecrim para o alto de São Roque como o eixo da Rua do Loreto para a Calçada do Combro, recebem 

melhoramentos, assegurando ao Bairro Alto uma franca ligação ao plano pombalino e à Lisboa 

Iluminista. No interior do Bairro a renovação pauta-se, porém, pelo simples restauro dos seus antigos 

edifícios. A tipologia de edifício pombalino que se divulgava na época exigia uma proporção de lote 

incompatível com a sua estrutura fundeária de pequenos lotes. (CARITA, 2006, p.  34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora o tecido interior não tenha sofrido alterações significativas27, as artérias 

que o limitam e a restante envolvente foram alvo de obras pombalinas de reestruturação 

 
planta – apresentam-se ainda legendas para os edifícios assinalados a cor (consoante o grau de destruição) 

e na margem inferior são descriminados os topónimos dos conjuntos assinalados. 

27 Falamos, essencialmente, de alterações relacionadas com modificações da malha urbana. Ao nível 

arquitetónico, conforme se verá, poucos são os edifícios que se aproximam do aspeto original já que, com 

a recuperação da cidade pós-terramoto, se assistiu a uma densificação e aproveitamento intensivo dos lotes 

do bairro, que resultaram no acrescento de consecutivos andares ou no prolongamento dos edifícios, 

ocupando quintais traseiros e antigos logradouros. 

Figura 2. – Reprodução da Planta de Lisboa arruinada pelo terremoto de 1755, com sobreposição do novo 

plano de reconstrução dos arquitetos Eugenio dos Santos de Carvalho e Carlos Mardel (Lisboa, 1909). 

Fonte: Biblioteca Nacional Digital.  
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que, não consistindo em muralhas físicas, formaram uma cintura ao seu redor, reforçando 

os limites em relação à restante cidade (CARITA, 1990, p. 31). Alinhados de forma 

aproximada aos arruamentos originais do século XVI, surgem novos eixos viários a partir 

do século XVIII, já pensados de acordo com novas normas urbanísticas que privilegiavam 

não apenas a fácil circulação de pessoas e bens – das quais beneficiará o aparecimento do 

coche a partir de finais do século XVI –, como também a salubridade dos espaços e os 

“bons ares”. A nova imagem dos arruamentos ia ao encontro dos gostos de uma nobreza 

e burguesia mais letradas e eruditas que se começavam a instalar nos quarteirões. Como 

aconteceu, aliás, com toda a zona da Baixa, abriram-se eixos mais largos nos limites do 

Bairro Alto em ruas que já eram, aquando da sua construção, inovadoramente espaçadas 

e arejadas. 

As Ruas da Misericórdia e do Século são alargadas, com a última a sofrer 

alterações significativas em partes do seu troço, devedoras da reconstrução da frente do 

Palácio Pombal no pós-terramoto. Os novos edifícios, construídos nas ruas limítrofes do 

bairro, passaram a assumir uma dimensão de quarteirão, voltando as fachadas principais 

para o exterior.  

Ainda durante a segunda metade do século XVIII e o século XIX, as artérias 

limítrofes vão acompanhar a construção de novos espaços públicos na sua envolvente, 

orientando-se segundo esses elementos marcantes e criando um “[…] eixo intenso de 

vivência e circulação urbanas […]” (SILVA, 2001, p. 883): a Praça Luís de Camões, 

nome que a partir de 1867 passou a identificar o antigo Largo das Duas Igrejas, onde até 

ao terramoto existia o Palácio do Marquês de Marialva que nunca chegou a ser 

reedificado; e o jardim de São Pedro de Alcântara (a partir de 1830). Conforme se verá, 

alguns espaços públicos, como praças ou largos, tinham já uma importante função 

agregadora desde a Idade Média. No entanto, encontravam-se – até onde a historiografia 

conseguiu apurar – completamente ausentes no tecido urbano de Vila Nova de Andrade 

constituindo-se, por isso, como uma novidade na zona.  Na restante cidade verificava-se 

uma tendência semelhante no pós-terramoto que, curiosamente, destoava dos 

pressupostos pombalinos: a iniciativa de criação e inserção do Passeio Público (1760) na 

realidade lisboeta – ainda que pouco frequentado até às obras de renovação em 1840 – 

parecia contrariar a tendência dos jardins privados e da cidade unicamente destinada ao 

trabalho e aos serviços, inserindo paulatinamente o hábito romântico do passeio, da 

socialização e da fruição dos espaços públicos.  
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A Estrada do Moinho de Vento vai ser alargada em 1880, dando origem à atual 

Rua D. Pedro V – que vem rematar o contorno do bairro, a norte – e contemplando a 

construção de novas habitações burguesas com uma monumentalidade oposta às 

originais, de costas novamente voltadas ao interior do Bairro Alto. 

Este isolamento teve ainda outras consequências, como a separação definitiva que 

a Praça Luís de Camões e a Rua do Loreto operaram entre o Bairro Alto de São Roque (a 

norte) e os quarteirões a sul, compreendidos entre a Rua das Chagas e a Rua do Alecrim, 

completamente modificados após o terramoto.  

Esta transformação drástica no aspeto dos antigos quarteirões das Chagas ocultou, 

durante muito tempo, a sua relação histórica com os quarteirões a norte. No entanto, a 

reconstrução de um dos “novos centros”28 de Lisboa idealizados por Manuel da Maia e 

respetivas zonas circundantes parece ter-se arrastado no tempo em pelo menos cinquenta 

anos (SILVA, 2001, p. 881). Existira, de facto, uma considerável área arruinada que, à 

data do afastamento de Sebastião de Carvalho e Melo do poder (1777), permanecia por 

reconstruir ou inacabada. Raquel Henriques da Silva, apresentando uma quantificação 

que não considera definitiva (1997, p. 40), estima que entre 1779 e 1797 a Rua do Alecrim 

apenas tenha aumentado os seus números de quatro para nove, enquanto que a Rua da 

Horta Seca, no mesmo período, fez crescer os seus edifícios de três para oito, o que 

corresponderia a uma quantidade reduzida de edificações. 

 

O bairro separa-se definitivamente da zona das Chagas a que estava ligado na sua génese e que ficará 

praticamente destruída com o incêndio após o Terramoto. Toda a zona é totalmente reconstruída e 

significativamente alterada. As ruas das Chagas, Emenda, Flores e Alecrim adquirem uma feição 

pombalina passando a local privilegiado para habitação da média e alta burguesia. O clima popular 

mesclado de aristocracia desparece completamente. (CARITA, 1990, p. 32) 

 

Os estudos que têm vindo a ser desenvolvidos nas últimas décadas apontam para 

que as origens do Bairro Alto remontem, de facto, a esses quarteirões a sul [Figura 3.] 

 

28 “Como se sabe, Manuel da Maia idealizou a nova Lisboa com dois centros bem diferenciados: a cidade 

administrativa e financeira na Praça do Comércio, com a retaguarda operativa da Baixa e a descompressão 

do Rossio até ao Passeio Público, a cidade política a São João dos Bemcasados, à volta do Palácio real, 

ladeada pelos bairros residenciais da nobreza.”. Cf. SILVA, Raquel Henriques d., Lisboa Mariana: 

adequação e crítica do pombalino. Em R. Araújo (ed. lit.), H. Carita (ed. lit.) & W. Rossa (ed. lit.), Universo 

Urbanístico Português, 1415-1822: Actas, 1ª ed. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos 

Descobrimentos Portugueses (org.), 2001, p. 882. 
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ditos “das Chagas”, que outrora consistiriam num aglomerado fundamentalmente 

residencial de gentes do mar, que os documentos identificam como Vila Nova de 

Andrade. Encontrava-se compreendido entre a antiga Praia de Cata-Que-Farás (zona Cais 

do Sodré – Remolares) e a Estrada de Santos (eixo Rua do Loreto – Largo do Calhariz – 

Calçada do Combro) e delimitar-se-ia, sensivelmente, pela Rua do Alecrim a este (que 

corria paralelamente à muralha fernandina) e a Rua das Chagas a oeste, iniciando-se ao 

nível da Rua do Ataíde e do Pátio Pimenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Nova de Andrade estendeu-se, numa primeira fase, até à Rua da Horta Seca 

mas, segundo Helder Carita, a sua evolução comtemplou uma segunda e terceira fases de 

urbanização que estenderam os seus limites, primeiro acima da atual Praça Luís de 

Camões e, posteriormente, além da Igreja de São Roque, onde se instalou a Companhia 

de Jesus em 1553. A designação de Bairro Alto de São Roque, que abarcará os quarteirões 

acima da Rua do Loreto surge, no século XVI, por oposição ou por necessidade de o 

distinguir do bairro meridional de Vila Nova de Andrade. 

Figura 3. – Planta de Localização da atual Freguesia da Misericórdia de Lisboa, com delimitação dos 

quarteirões correspondentes à primeira fase de urbanização de Vila Nova de Andrade. Fonte: Câmara 

Municipal de Lisboa/ Lisboa Interativa 



23 

 

Ao analisar o aspeto dos quarteirões atuais, é notória a diferença entre os que 

correspondem à segunda e à terceira fases de urbanização. A instalação dos jesuítas em 

São Roque teve um grande impacto social no bairro, mas ficou igualmente marcada na 

configuração dos quarteirões construídos a partir dessa data. Até ao nível da Travessa da 

Queimada, observamos uma orientação das ruas principais no sentido sul-norte e das 

secundárias abertas paralelamente ao rio, acompanhando a acentuada inclinação do 

terreno. Porém, acima da referida Travessa, as ruas e respetivos quarteirões passam a 

orientar-se de nascente para poente, de acordo com a localização da Igreja de São Roque, 

que passa a ser o ponto de convergência da vida do bairro. Embora tenha sido um 

elemento impulsionador da nobilitação da zona, a Companhia de Jesus não participa 

diretamente da sua urbanização, mantendo-se esta uma iniciativa particular encabeçada 

por membros da família Andrade – nomeadamente Nicolau Altero de Andrade, filho de 

Bartolomeu – já responsáveis pelo aforamento dos terrenos desde finais do século XV 

(CARITA, 2006, p. 26). 

A recuperação de documentação e iconografia da época possibilitou clarificar o 

aspeto da tecitura urbana original dos quarteirões das Chagas, anteriores ao terramoto – 

hoje identificados como a primeira fase de urbanização de Vila Nova de Andrade – em 

nada se assemelhavam aos quarteirões atuais. Pelo contrário, aproximavam-se muito mais 

dos quarteirões da segunda fase, abertos até à Travessa da Queimada, sugerindo que toda 

a área se tivesse tratado de uma mesma iniciativa de urbanização. Os documentos 

divulgados por Mário Saa em 1929, a juntar às investigações de Júlio de Castilho, 

Gustavo de Matos Sequeira e, mais recentemente, de Helder Carita, sugerem esta 

intrínseca e antiga relação entre os quarteirões a sul, e os que a partir deles principiaram 

a subir a colina. É fundamentalmente sobre as informações relativas às características 

urbanísticas e arquitetónicas das duas primeiras fases de construção, que o presente estudo 

se tenciona debruçar. 
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CAPÍTULO II: SINTOMAS DE UMA NOVA ATITUDE PERANTE 

A CIDADE (SÉC. XV) 

 

II.1. Lisboa: o sítio e o Tejo 

 

Esta individualidad, este ser único de una ciudad con respecto a otras, tiene claras raíces materiales, no 

sólo originadas por el sitio, por el emplazamiento (aunque pueden existir semejanzas, no pueden darse 

dos emplazamientos idénticos), sino por la propria estructura de la ciudad que, a la larga, se va 

convirtiendo en otra segunda naturaleza. La ciudad misma se resiste a perecer, es una de las más 

imperecederas creaciones humanas. De aquí su valor singular como testimonio histórico. (GOITIA, 

1977, p. 34) 

 

Com a rapidez de transformação e o aumento dos interesses sobre as cidades-

capitais contemporâneas, um imperativo prevalece: a necessidade de compreender e 

conservar a sua herança história, dentro do que a informação e a documentação atuais o 

permitem, recuperando estudos, lacunas ou testemunhos que outros se têm dedicado a 

expandir e completar. A insistência na realização de estudos sobre a cidade é 

particularmente importante para a preservação das suas camadas estratigráficas, dos 

achados arqueológicos e do património material e imaterial identificado no seu perímetro, 

nomeadamente no que a contexto, data, natureza e sítio dizem respeito. 

Com a invasão e a permanência muçulmana na Península Ibéria a partir de 711, 

Al-Ušbuna foi-se destacando como uma das cidades estrategicamente mais importantes 

do mundo muçulmano, estatuto que foi consolidando com o decorrer dos séculos 

(TEIXEIRA & VALLA, 1999, p. 21). O seu espaço foi habitado por povos 

caracteristicamente distintos, que deixaram nele marcas e heranças, algumas já bastante 

documentadas, e muitas outras carecendo, ainda hoje, de identificação ou de estudos que 

a elas se dediquem.  

Foi, de facto, o sítio urbano29 que, antes de qualquer outro fator, ditou a 

implantação das primeiras povoações na área e definiu o rumo do seu desenvolvimento.  

 
29 Entende-se por sítio urbano o espaço geográfico sobre o qual a cidade é erigida. O sítio, no sentido 

geológico do termo, tem uma influência preponderante – positiva ou negativa – no processo de formação 

físico e cultural da urbe e, em última instância, na definição de características e peculiaridades que a tornam 

única e própria. Segundo Jean Pelletier e Charles Delfante (2000, p. 24), a definição mais apropriada para 
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A história da cidade inicia-se, antes de mais, com o estudo das condicionantes físicas que 

moldarão o seu crescimento espacial, e para as quais uma abordagem interdisciplinar se 

revela fundamental. Nas palavras de Orlando Ribeiro, 

 

No «gargalo» que dá acesso ao «estuário» do Tejo, vasto como um mar interior, as profundidades 

(máximo 48 m) são suficientes para permitir às maiores embarcações acostar. As correntes de maré 

varrem este corredor, enquanto as aluviões transportadas pelo rio se depositam num verdadeiro delta 

interior e as vasas colmatam as reentrâncias da margem oposta a Lisboa. Do lado da cidade, linhas de 

colinas ou faixas de planaltos aproximam-se da costa. O núcleo primitivo da aglomeração está situado 

precisamente sobre a colina com declives mais íngremes, na vertente sul cuja base era banhada pelas 

águas do Tejo antes da construção dos aterros que se iniciou no século XIV. Lisboa é assim o último 

exemplo ocidental de um sítio mediterrâneo típico, combinando as vantagens de uma baía abrigada do 

vento do largo e de um relevo fácil de defender, a partir do qual se pode vigiar o porto. (Ribeiro, 2013, 

p. 2) 

 

A parcela de território que, atualmente, constitui a Área Metropolitana de Lisboa 

(AML) compreende 18 concelhos distribuídos por duas penínsulas – Lisboa e Setúbal – 

separadas pelas margens do rio Tejo. A regularidade da costa ocidental da Península 

Ibérica é quebrada por dois promontórios e por uma foz “difícil de entrar se defendida” 

(FRANÇA, 2008, p. 16), abrigando uma bacia e um extenso estuário no seu interior. A 

península de Lisboa [Figura 4.] assenta numa superfície de relevos baixos a moderados, 

originando colinas que se erguem para dentro da linha de costa, com encostas soalheiras 

voltadas a sul e protegidas dos ventos de norte. Além das vantagens topográficas, a 

riqueza do subsolo, o clima mediterrânico e a abundância de recursos naturais foram 

igualmente fundamentais para a fixação de povoações. 

Na mais proeminente das colinas, a Colina de São Jorge ou do Castelo, localiza-

se o núcleo urbano primitivo, fundado pelos primeiros povos que se fixaram na área. 

Lisboa segue uma tendência de crescimento caracterizada por Orlando Ribeiro (1993, p. 

51) como tipicamente mediterrânica e de herança latina: desenvolve-se a partir do seu 

centro nevrálgico mais antigo, localizado num sítio genético de privilegiada altitude. 

 

 

 
o conceito de sítio será “[…] conjunto dos factos físicos, geologia, relevo, clima, hidrologia, solos e 

vegetação que constituem o quadro, as bases de uma cidade […]”. Por sua vez, estes elementos formam o 

objeto de estudo da sitologia que, acrescentam os autores, “[…] visa avaliar o impacto dos factos físicos 

sobre o nascimento, o desenvolvimento da cidade mas sobretudo esclarecer e orientar as operações de 

urbanismo contemporâneo, em especial o alinhamento de zonas.”. 
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Além da vantagem defensiva que o relevo do terreno fornecia, a plataforma litoral 

ao longo da linha de costa era ainda abastecida por uma vasta rede hidrográfica30. Esses 

cursos de água milenares (FRANÇA, 2008, p. 15) definiram significativamente a história 

de Lisboa e dos seus bairros. Charles Delfante e Jean Pelletier (2000, p. 30) apontam os 

elementos da hidrologia do sítio como uma das características mais capazes de moldar e 

influenciar a fisiologia ou o planeamento de uma cidade. 

De facto, desde os tempos em que era, ainda, uma região pouco habitada, o Tejo 

foi, para José-Augusto França (2008, p. 15), “a razão de ser da Lisboa pré-histórica”. 

Segundo Vítor Durão (2012, p. 20), os vestígios dos primeiros aterros realizados na zona 

datam de há cerca de dois milénios, concentrando-se na área que correspondia ao antigo 

esteiro da baixa, onde as ribeiras de Valverde e de Arroios confluíam com o braço do 

Tejo.  

 

30 Cf. CASTILHO, Júlio de, Lisboa Antiga: Bairros Orientais, 2ª ed., Vol. 1. Lisboa: S. Industriais da C. 

M. L., 1935, pp. 273-286. 

Figura 4. – Autor desconhecido. Posição de Lisboa na embocadura do rio Tejo. Fonte: Terra Brasilis (Nova 

Série) (2), jun. de 2013, p. 3. 
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Por alturas da romanização (séc. II-I a.C.) – período a partir do qual sobrevivem 

uma maior variedade de artefactos históricos – especula-se que terá havido uma ocupação 

mais significativa do esteiro da baixa (DURÃO, 2012, p. 20). Felicitas Julia Olisipo (138 

a.C. - 711) integrava uma vasta rede viária que se estendia por toda a Lusitânia. 

Classificada como um importante município romano – unicum municipium civium 

romanorum – não teria, no entanto, o poderio administrativo e estratégico que, mais tarde, 

viria a adquirir no panorama da Península Ibérica31: o interesse dos romanos na cidade 

residia, maioritariamente, na sua localização privilegiada, na possibilidade de abertura à 

navegação, e às trocas comerciais com outros povos (FRANÇA, 2008, pp. 32-33). 

Vitor Durão (2012, p. 20) aponta para que a zona da baixa tenha ganho maior 

prestígio, em termos urbanos, a partir da ocupação muçulmana. José-Augusto França 

(2008, p. 51) recupera as descrições do árabe Ahmed ibn Mohamed al-Razi no século X, 

nas quais o próprio considera Al-Ušbuna como “[…] uma das mais importantes do 

Ocidente de Al Andaluz, gabando-lhe a situação junto do Tejo […]”. Por altura da 

reconquista cristã da cidade em 1147, o esteiro da baixa estaria já bastante povoado 

(DURÃO, 2012, p. 22), embora a cidade e arrabaldes circundantes conservassem um 

carácter maioritariamente rural, como é possível notar pelas narrações redigidas pelos 

cruzados portugueses da época32. O desenvolvimento dos arrabaldes ocidentais deu-se, 

com maior expressão, poucas décadas após a reconquista, expandindo-se e fomentando a 

criação de novas freguesias33 e de igrejas paroquiais. 

O assoreamento natural que o rio foi sofrendo até à Idade Média – a nível de 

dimensão ou de caudal –, bem como a ocupação do esteiro, o avanço da frente ribeirinha 

 

31 "Mas o território português permaneceu sempre na orla dos grandes focos de irradiação cultural da 

Península. A Lusitânia, estendendo-se muito para oriente, teve apenas apagada vida litoral. Basta dizer que 

Mérida, sua capital e principal cidade, fica a mais de 200 km do mar; e nada no porto de Olisippo (Lisboa), 

considerada embora como a segunda, se pode comparar à importância da sua população ou ao número e 

esplendor dos seus monumentos.". Cf. RIBEIRO, Orlando, A Formação de Portugal. Lisboa: Instituto de 

Cultura e Língua Portuguesa, 1987, p. 30.  

32 Cf. OSBERNO & ARNULFO, Conquista de Lisboa aos mouros (1147), 2ª ed., (J. A. Oliveira, Trad.). 

Lisboa: S. Industriais da C. M. L., 1936. 

33 Segundo José-Augusto França, as duas primeiras paróquias das quais existe notícia são a de Nossa 

Senhora dos Mártires e a de São Vicente – possivelmente criadas poucas semanas após a tomada da cidade. 

Ainda segundo um documento citado pelo mesmo autor, em 1191 identificavam-se, pelo menos, sete 

paróquias na cidade. Cf. FRANÇA, José-Augusto, Lisboa – História Física e Moral. Lisboa: Livros 

Horizonte, 2008, cap. III, pp. 64-65. 
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e a construção dos novos panos de muralha modificaram a orografia e hidrografia de 

Lisboa, que à época diferiam substancialmente das atuais (ROCHA, s.d., p. 11).  

 

As primeiras construções realizavam-se sobre o solo natural, e conforme foram edificando, nivelando 

os interiores e reconstruindo os edifícios, os níveis foram subindo pela sucessão de pequenos aterros 

que foram fazendo, pela ruína de edifícios e pela subida dos pavimentos exteriores. Assim, num 

processo gradual de fazer e desfazer construções, camada sobre camada, época sobre época, criaram-se 

3m de altura de aterros em todo o esteiro da Baixa que é o que se mede na actualidade. (DURÃO, 2012, 

p. 20)  

 

Apesar de se encontrarem, numa primeira fase, fora das muralhas antigas da Cerca 

Moura34, a urbanização consecutiva das restantes colinas aproximou e incluiu estes novos 

espaços no centro urbano. Os aterros e as remodelações realizados entre os séculos XIII 

e XVIII foram criando espaços vitais de mediação entre a cidade antiga e o rio. O 

encanamento dos afluentes no esteiro e na frente ribeirinha, finalizaram o processo de 

expansão da cidade para sul, impulsionando o crescimento de bairros ocidentais e de 

arrabaldes ao longo da linha de costa35. 

 

Os aterros na margem do Tejo geraram espaços de características diferentes dos anteriores, porque são 

espaços exteriores à própria cidade, que não são envolvidos, mas estabelecem a relação cidade/rio, 

tendendo mais para a cidade ou para o rio conforme os usos. São espaços de mediação. Foram e são 

fundamentais na contínua readaptação da cidade que usa a frente rio de modo diversificado no tempo 

mas, como veremos, sempre ligada desde a sua génese à construção do porto de Lisboa […]. (DURÃO, 

2012, p. 19) 

 

A relação espontânea que se foi estabelecendo entre o porto, o rio e o mar, é 

fundamental para compreender a evolução urbana da cidade entre os séculos XIII e XVI. 

Aquela que, segundo John Mack (2018, p. 12) começa por ser uma entidade 

fundamentalmente anti-histórica – “ […] era um espaço, mas não era um lugar […]” – 

 
34 Segundo o Gabinete de Estudos Olisiponenses [http://geo.cm-lisboa.pt], a Cerca Moura de Lisboa deriva, 

possivelmente, de uma muralha mais antiga, construída durante o período tardo-romano, entre os séculos 

III e V. Não existindo provas concretas da sua origem ou data de construção, pensa-se que terá sido 

reforçada e aproveitada como estrutura defensiva da cidade durante o domínio islâmico (séculos VIII-XII). 

José-Augusto França aponta para uma extensão de cerca de dois quilómetros de muralha. Cf. FRANÇA, 

José-Augusto, Lisboa – História Física e Moral. Lisboa: Livros Horizonte, 2008, cap. II, p. 51. 

35 “Estes elementos limites, embora não tão importantes como as vias, são, para muitos, uma relevante 

característica organizadora, particularmente quando se trata de manter unidas áreas diversas, como acontece 

no delinear de uma cidade por uma parede ou por água.”. Cf. LYNCH, Kevin, A Imagem da Cidade. Lisboa: 

Edições 70, 1982, p. 58. 
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ocupará um papel central na história e nas dinâmicas urbanas de Lisboa, como elemento 

com o qual as populações se relacionam e do qual retiram recursos essenciais ao seu 

desenvolvimento.  

O Tejo é, portanto, muito mais do que uma simples ‘fronteira entre duas partes’: 

inicialmente visto como um limite temível e intransponível, foi-se revelando um espaço 

cada vez mais penetrável e moldável com o avançar dos séculos, aumentando o mapa 

mental dos habitantes de Olisipo e expandindo-o a uma nova realidade, até então 

completamente desconhecida ou inexplorada: a de estar no mar, com todas as vantagens 

que esse recurso natural poderia fornecer. No entanto, é também uma “[…] linha ao longo 

da qual as regiões se relacionam e se encontram […]” e a partir do qual se desenvolvem 

(LYNCH, 1999, p. 58). A mera existência deste elemento condicionou o crescimento da 

urbe e, em última instância, as estruturas sociais e políticas que perto dele se foram 

estabelecendo, primeiro ao nível da cidade, e posteriormente ao nível de bairros 

específicos, que lhe devem parte dos incentivos e recursos impulsionadores do seu 

crescimento. 
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II.2. O ‘urbanismo regulado’ de Vila Nova de Andrade e a importância do 

estudo dos antecedentes 

 

No sentido de introduzir a análise histórica do conjunto urbano em estudo, reitera-

se que uma abordagem que se inicie apenas na época da construção do bairro – entre 

finais do século XV e inícios do século XVI – seria redutora, já que excluiria a alusão a 

um processo de transformação das práticas urbanísticas e arquitetónicas implementadas 

nos espaços da cidade, que se vinham transformando desde a Baixa Idade Média. Pecaria, 

pois, pela não-referência ao aparecimento de fenómenos urbanos tardo-medievais, sem 

os quais teria sido impossível, a posteriori, estruturar a praxis arquitetónica e urbanística 

subjacente a bairros quinhentistas como Vila Nova da Oliveira ou Vila Nova de Andrade. 

A reflexão sobre os antecedentes deve ser um tópico fundamental no estudo de um objeto 

urbano, conforme defendem Walter Rossa e Luísa Trindade, 

 

Por outro lado, para uma realidade histórico-territorial como a do atual território português, não pode 

existir a veleidade de se abordar o processo urbanístico de um período histórico sem se obter 

conhecimento sobre os demais, em especial sobre os antecedentes. Se a formação da rede urbana e 

territorial portuguesa é uma consequência da formação e consolidação da nacionalidade – por 

conseguinte medieval –, a verdade é que o território já então sofrera processos de urbanização e 

reurbanização – esta essencialmente no sentido de reforma e renovação – que deixaram matrizes e 

vincos determinantes para a etapa em questão. (ROSSA & TRINDADE, 2006, pp. 88-89) 

 

No sentido de narrar esta transformação através exemplos concretos, restringiu-se 

a análise dos antecedentes a dois casos contidos no perímetro muralhado de Lisboa: o 

Bairro da Pedreira (séculos XIII-XIV) e Vila Nova de Santa Catarina (século XV), cuja 

construção data do século XV. Estes bairros são identificados e analisados por Helder 

Carita na obra Lisboa Manuelina – E a formação de modelos urbanísticos da época 

moderna (1495-1521). Recuando a sua análise à Lisboa tardo medieval (século XV), o 

autor elenca um conjunto de fenómenos urbanos dentro da cidade muralhada, que 

careciam de um enquadramento num quadro urbanístico mais lato e que sugerem uma 

continuidade entre si, em particular no que dizia respeito aos pressupostos urbanísticos 

sobre os quais se sustentavam (CARITA, 1999, p. 13). 

 

Convictos de que estávamos em presença dum discurso inaugural sobre urbanismo, num quadro mental 

moderno, afigurou-se-nos absolutamente essencial um aprofundamento dos antecedentes urbanísticos 
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da Lisboa medieval. Sensibilizados pelo discurso da documentação manuelina e pela significação das 

terminologias de referência espacial, fomos compará-las com a documentação medieval. Aos nossos 

olhos desenhou-se um universo urbanístico medieval em profunda mutação, capaz de produzir modelos 

urbanos dotados de uma lógica interna claramente diferenciada do urbanismo islâmico. (CARITA, 

1999, p. 15) 

 

Não deixa de ser importante sublinhar que, apesar de o foco do presente capítulo 

recair sobre dois antecedentes urbanos de Lisboa, o processo que permitiu alcançar 

regularidade dos quarteirões de Vila Nova de Andrade não se restringiu, unicamente, ao 

espaço de Lisboa ou mesmo ao território português. Com o impulso proporcionado pelas 

navegações transatlânticas, serão intervencionadas cidades existentes e fundadas aquém 

e além-mar, com maior frequência a partir da segunda metade do século XV. A 

modernização e atualização operadas em muitas das suas estruturas foram-se justificando 

pelas necessidades dos tempos e das populações, e foram sendo suportadas pela 

prosperidade de condições materiais e intelectuais, favoráveis a essas reformas 

(TEIXEIRA & VALLA, 1999, p. 84). Destarte, alguns fenómenos urbanos identificados 

neste estudo conservam uma relação direta com outros, geograficamente mais próximos 

ou distantes, aos quais teriam servido de referência ou a partir de cujos modelos se 

tenham, eles próprios, formulado36.  

As suas reflexões de Walter Rossa sobre os conceitos de “modernidade 

portuguesa” e de “urbanismo regulado” têm um importante papel na justificação do 

estudo dos antecedentes. O autor defende que os sintomas do  “urbanismo regulado” e do 

reformismo manuelino do século XVI – onde incluí o Bairro Alto de São Roque –,  que 

durante muito tempo foram entendidos como uma “imperfeita modernidade importada” 

quando comparados a casos como o espanhol, só podem ser compreendidos no 

enquadramento de um percurso evolutivo que recua, no mínimo, ao século XIII (ROSSA, 

2002, p. 376). Jorge Gaspar (1985, p. 141) chega a afirmar que as experiências de um 

 
36 Alguns destes exemplos são analisados por Manuel Teixeira e Margarida Valla em O urbanismo 

português: Séculos XII-XVIII: Portugal-Brasil (1999), onde os autores identificam semelhanças entre 

traçados de cidades em território insular ou no Brasil, e os de cidades localizadas em território português, 

onde se incluí Lisboa. Também Walter Rossa, no seu capítulo “A Cidade Portuguesa” incluído na obra 

História da Arte Portuguesa (1995, p. 277), refere alguns fenómenos urbanos com os quais o Bairro Alto 

de São Roque é, frequentemente, associado ou comparado. Segundo o autor, embora os casos de 

semelhança mais estudados sejam Tomar e Agra do Heroísmo, têm surgido outras hipóteses interessantes 

em estudo que “[…] também não fogem às constantes que inventariámos para as cidades litorâneas e aos 

esquemas das póvoas medievais e do urbanismo regulado da dinastia de Avis.”, nomeadamente nas ilhas 

atlânticas, tais como o Funchal, Ponta Delgada Horta, Ribeira Grande, entre outras. 
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“[…] desenvolvimento urbano planeado […]”, focadas em casos específicos como Lisboa 

ou Évora, se poderão ter iniciado ainda mais cedo, no século XII. 

 Este facto torna-se relevante levando em consideração que os primeiros contactos 

entre a cultura portuguesa e o Renascimento italiano se terão dado em finais do século 

XV (TEIXEIRA & VALLA, 1999, p. 83) mas que antes disso já é possível traçar uma 

capacidade de “[…] produzir modelos urbanos dotados de uma lógica interna claramente 

diferenciada do urbanismo islâmico.” (CARITA, 1999, p. 15). Assim, quando Rossa 

propõe a designação de ‘urbanismo regulado’ para a praxis urbana manuelina explícita 

nos quarteirões Vila Nova de Andrade – que foi dada a conhecer através das investigações 

de Helder Carita –, não o faz referindo-se a um modelo criado de raiz e aplicado a partir 

do século XVI, mas antes a um processo que, apesar de maioritariamente devedor das 

necessidades e contextos da época, vinha amadurecendo durante os reinados de D. Afonso 

III e D. Dinis.  

 

Não é um modelo, é uma maneira de fazer, um método apurado entre dois grandes momentos que se o 

foram da história também o são da nossa produção urbana: o da definição do espaço e do Estado 

portugueses (D. Afonso III/ D. Dinis) e o da redefinição do espaço e reformulação do Estado de acordo 

co conceitos modernos e o concomitante alargamento de horizontes (D. Manuel). (ROSSA, 2002, p. 

380) 

 

O planeamento da cidade parece existir desde cedo na prática urbana portuguesa, 

devedor das necessidades da época e das populações. Ainda que, na maioria dos casos, 

não seja possível constatá-lo a partir de uma planta ou um pré-desenho, muitos autores 

notam, na documentação urbana produzida a partir do século XIII, a existência óbvia de 

uma teoria que precedia a prática da construção no terreno (TEIXEIRA & VALLA, 1999, 

p. 27). Um dos primeiros obstáculos com os quais os especialistas se deparam ao estudar 

as cidades portuguesas diz respeito à escassez de iconografia de época, um fenómeno que 

se aplica a Lisboa até aos séculos XV-XVI, altura em que começam a aparecer, com maior 

frequência, representações e vistas da cidade em pergaminho37. Em segundo lugar, 

acrescenta-se a sobreposição de intervenções realizadas aos conjuntos urbanos do período 

 

37 Segundo Augusto Vieira da Silva, a mais antiga representação iconográfica de Lisboa conhecida até hoje, 

consiste num selo de cera da Câmara de Lisboa, presente num documento de 1390 que terá existido no 

ANTT, “[…] em que se vê a cidade representada esquematicamente com as muralhas e torres da cerca 

moura. Esta vista só é conhecida pela cópia que dela se fez para acompanhar o tomo IV (1738) da História 

Genealógica da Casa Real Portuguesa, por António Caetano de Sousa.”. Cf. SILVA, Augusto Vieira da, 

“Iconografia de Lisboa: Noticia Histórica”, In Revista Municipal, nº 32, 1947, p. 6. 
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em questão – que alteraram consideravelmente o aspeto original dos edifícios e das ruas 

–, sem descorar a destruição provocada pelo terramoto de 1755. Por estas razões, ao 

recuar aos antecedentes medievais, torna-se extremamente importante a consulta de 

documentação escrita – em particular de carácter legislativo – que se constituiu uma fonte 

de informação preciosa e, muitas vezes, ricamente descritiva relativamente aos espaços 

ou aos conjuntos mencionados. Embora o desenho rigoroso sempre pareça ter 

desempenhado um papel secundário na tradição urbanística portuguesa, Rossa destaca 

que a documentação medieval é riquíssima em descrições precisas e rigorosas, sem 

necessitar, muitas vezes, de auxílios visuais (2002, pp. 380-381). O conceito e a abstração, 

a par com os domínios de ciências como a Matemática, a Álgebra e a Geometria, têm um 

papel mais importante do que a forma na urbanística portuguesa. Muitas das descrições 

de espaços ou de elementos urbanos são extremamente precisas e detalhadas, assim como 

o são as medidas, normas construtivas e características adjacentes. 

A partir do século XII, assiste-se por toda a Europa a uma tendência de fundação 

de novas cidades ou de repovoamento, impulsionada por necessidades bélicas e 

defensivas: é o caso de Portugal, de Espanha ou França. Esta política visava, sobretudo, 

combater a instabilidade territorial dos séculos anteriores, especialmente ameaçada 

durante o processo de reconquista do território aos muçulmanos, em particular no caso da 

Península Ibérica. D. Afonso III e D. Dinis foram dois monarcas que apostaram, com 

maior evidência, no reordenamento urbano e no povoamento como meios de consolidação 

do poder real, de unificação o reino e como medida de defesa das zonas fronteiriças ou 

despovoadas. 

 

Esta noção de planeamento está associada á ideia de poder: o poder de planear e o poder de dispor dos 

recursos necessários para impor a concretização do modelo planeado. Só através de um poder forte era 

possível levar a cabo esta tarefa nas suas múltiplas dimensões. […] Estreitamente associado à ideia de 

planeamento surge também a ideia de regularidade, expressa muitas vezes – mas não necessariamente 

– na ortogonalidade. […] Finalmente, associado à ideia de plano e de regularidade, surge também o 

conceito de teoria, a capacidade de construir modelos intelectualmente. Plano, poder, regularidade, 

ortogonalidade e teoria são assim conceitos que nos surgem intimamente associados na fundação destas 

cidades medievais. (TEIXEIRA & VALLA, 1999, p. 27) 

 

Segundo Manuel Teixeira e Margarida Valla (1999, pp. 25-26), a iniciativa de 

reestruturar e povoar o território era já uma ideia de planeamento, que também 

contemplava as estruturas físicas das cidades. Os mesmos autores acrescentam que esta 
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intenção se torna ainda mais óbvia quando se focam, em pormenor, os traçados das novas 

cidades. Ao fazê-lo, identificam-se facilmente características que remetem para uma 

continuidade de tradição dos traçados urbanos da Antiguidade, sendo que estas serão mais 

ou menos explícitas consoante a tradição urbana de cada uma das regiões e a sua ligação 

– mais ou menos direta – às culturas do passado. 

 

Esta tradição de rigor e de racionalidade nos traçados urbanos nunca se interrompeu verdadeiramente, 

desde a Antiguidade Clássica, aos planos medievais dos séculos XII a XIV e ao Renascimento. Pelo 

contrário, existem elos de continuidade que, ao longo da Idade Média, permanecem entre aqueles dois 

períodos históricos e que precisamente vão permitir o seu florescimento. (TEIXEIRA & VALLA, 1999, 

p. 25) 

 

Fernando Goitia é outro dos autores que chama a atenção para o facto de a 

urbanística medieval nunca se ter distanciado por completo da planificação urbanística da 

Antiguidade embora, de facto, predominem ainda na Idade Média as cidades irregulares 

“[…] de crecimiento orgânico y natural o muy levemente geométrica […]” (GOITIA, 

1977, p. 101). O caso mais evidente de planeamento geométrico – acusando uma maior 

ou menor aproximação a uma estrutura em grelha – é o das «bastides» francesas a partir 

do século XII, mas o autor identifica muitas outras povoações medievais em território 

espanhol, quase sempre fundadas ex novo, construídas segundo um traçado regular. 

  

Como ya habemos dicho, la urbanística medieval no ha desconocido tampoco un sistema de 

planificación antigua como el mundo: la ciudad trazada a cordel, cuadricular, ortogónica, en tablero de 

damas o como se la quiera llamar. Desde Mohenjo-Daro o Kahun, pasando por las ciudades 

hippodámicas o los castros romanos, siempre que se ha querido implantar una ciudad a fundamentis se 

ha solido apelar a tan sencillo expediente como trazar sobre el terreno una cuadrícula. No podía faltar 

esto en la Idad Media, que también hubo de verse en la necessidad de crear ciudades ex novo por razones 

de colonización, de repoblación, de seguridad militar o política, etc. (GOITIA, 1977, p. 102). 

 

Para Teixeira & Valla (1999, p. 26), embora as referências aos cânones da 

Antiguidade não sejam tão explícitas nas cidades portuguesas como em outros casos 

estrangeiros – como o das «bastides» – é possível notar um conjunto de princípios 

urbanísticos que já estão presentes no momento da sua fundação, no século XIII: “[…] a 

uniformidade do tecido construído, passando pela regularidade do loteamento e pela 

regularidade das características arquitectónicas das fachadas, a adopção de princípios de 

centralidade e de simetria e a concepção da cidade como um todo.”.  
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Da mesma forma que este fenómeno se aplica a cidades fundadas de raiz pelo 

poder real, também é possível identificá-lo em parcelas de cidades pré-existentes. Este 

foi o caso de Lisboa, onde durante o século XV se aproveitaram alguns terrenos que, 

dentro de muros, ainda permaneciam desocupados, viabilizando a concretização de um 

traçado mais ponderado e organizado. 

Numa primeira fase compreendida entre os séculos XIII e XV, assistimos à 

formação de um modelo hierarquizado entre os elementos Rua Direita-Travessa – dos 

quais são exemplos o Bairro da Pedreira e Vila Nova de Santa Catarina. Já na segunda 

fase, sob a administração de D. Manuel I, dar-se-á a consolidação de um traçado urbano 

em retícula, estruturado a partir de quarteirões retangulares, de que são exemplos os 

quarteirões de Cata-Que-Farás, de Vila Nova da Oliveira e, finalmente, de Vila Nova de 

Andrade. São estes os antecedentes identificados que se passarão a descrever nos tópicos 

seguintes. 
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II.2.1. O bairro da Pedreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fixação da Chancelaria Régia em Lisboa no ano de 1256, veio reforçar a sua 

posição como cidade mais importante do reino e garantir uma maior permanência do 

monarca e da corte. É durante o reinado de D. Afonso III (1210-1279) que se começam a 

operar ações significativas na estrutura centenária da cidade: as margens do rio38 até ao 

sopé da colina do Castelo, já habitadas, começam a preencher-se de estruturas comerciais. 

Logo em 1248, D. Afonso (futuro D. Afonso III) toma a iniciativa de doar à Câmara o 

Lugar da Ribeira da Cidade da Lisboa, com o objetivo de lá instalar um açougue para 

venda de peixe, situado “[…] no sopé da encosta da cidade islâmica […]”, onde já 

 

38 A toponímia da cidade é um exemplo claro de como a hidrografia de Lisboa se alterou profundamente 

desde o reinado de D. Afonso III. O Arco Escuro (antiga Porta do Mar) e o Arco das Portas do Mar, ambos 

fazendo a comunicação com a atual Rua dos Bacalhoeiros, serviriam de entrada para a cidade, diretamente 

da praia. A sua proximidade com o rio é nítida, tanto nos nomes que lhes foram atribuídos como nas 

narrações do Cruzado Osberno sobre a conquista de Lisboa, que identificam uma porta contra mare, que 

se pensa tratar-se da antiga Porta do Mar.  

Figura 5. – Helder Carita. Desenvolvimento do Bairro da Pedreira no século XIV (a negro). Fonte: Carita, 

Helder, Lisboa Manuelina e a formação de modelos urbanísticos da época moderna (1495-1521), 

1999, p. 36. 
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existiam as Tercenas Reais e a Alfândega (CARITA, 1999, p. 27). A partir dessa data, D. 

Afonso promove a compra sucessiva de lojas nesse espaço, cabendo-lhe ainda o mérito 

da reformulação da Rua Nova e da sua afirmação enquanto “entidade tipológica urbana” 

abstrata, tanto em nome como em dimensão.  

Já D. Dinis (1261-1325) interveio especialmente no desenvolvimento da zona 

ocidental da cidade, que preservava características mais rurais em comparação com outros 

espaços, como a Baixa. Com o prestígio crescente de Lisboa e, consequentemente, com 

o aumento demográfico que nela se verificou a partir do século XII, o monarca fundou, 

no ano de 1288, os primeiros Estudos Gerais, numa zona conhecida como Pedreira 

[Figura 5.]. Localizado entre os núcleos conventuais de São Francisco e da Trindade, o 

Bairro da Pedreira rapidamente adquiriu um carácter urbano. 

Helder Carita (1999, p. 27) admite que, apesar de a malha do Bairro da Pedreira 

não acusar ainda a existência de um plano urbanístico preponderado, é já sintoma de um 

“[…] traçado urbano estruturado a partir de uma nova conceptualização de espaço urbano 

[…]”: o modelo de Rua Direita – Travessa39. Este modelo influenciará em muito o 

urbanismo moderno e a sua presença ainda persiste, atualmente, na malha urbana e na 

toponímia de muitas cidades portuguesas. O fenómeno ocorre em simultâneo com outro 

acontecimento: o da emancipação do elemento urbano rua e a sua hierarquização no 

espaço urbano, que passa também a ser notório nas fontes escritas. 

Será principalmente a partir desta época que a rua – com especial destaque para 

o caso da(s) rua(s) direita(s) – vai adquirindo, gradualmente, um papel estruturador “[…] 

gerador e fundacional da área urbana […]” (ROSSA, 1995, p. 251). Os novos bairros da 

cidade passarão então a ser organizados em torno de um eixo principal, a partir do qual 

se estrutura a restante morfologia: a chamada Rua Direita, um “arquétipo original do 

urbanismo português”, que Rossa compara às antigas funções do cardos e do decumanus 

romanos (ROSSA, 1995, p. 251). Segundo Helder Carita (1999, p. 27), foi este o caso da 

Rua Direita do Bairro da Pedreira, já que “Da análise das referências espaciais tomadas 

para definir a localização dos edifícios e casas, sugere que todo o conjunto toma como 

 

39 “Como tem sido focado por vários autores, o termo rua direita não evocava na época o sentido de 

rectilíneo, mas de direcção para. (…) Desta rua principal, nascem perpendicularmente ruas secundárias 

que se definem através duma clara estrutura tipológica “…travessa pública q vai ter à rua direita…”. Duma 

forma embrionária é nítida a presença dum modelo urbanístico desenvolvendo-se a partir de um eixo 

central, donde emergem perpendicularmente ruas secundárias denominadas travessas.”. Cf. CARITA, 

Helder, Lisboa Manuelina – E a formação de modelos urbanísticos da época moderna (1495-1521). Lisboa: 

Livros Horizonte, 1999, p. 37. 
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referência-base a rua direita, sucessivamente Rua Direita, Rua Direita para Santa Catarina 

e nos finais do século XIV Rua Direita das Portas de Santa Catarina.”. Esta rua adquirirá 

importância na parte ocidental da cidade, já que fará a ligação entre os bairros intramuros 

e os bairros arrabaldinos que surgirão além das portas de Santa Catarina.  

 

Na maior parte dos casos esta situação resume-se a um só eixo, muitas vezes herança de um caminho 

pré-urbano, que atravessa a cidade e se prolonga para fora, já como caminho rural, é a chamada rua 

Direita (ou rua directa), que enquanto elemento urbano atrai actividades de tipo variado, constituindo 

com os largos a que fizemos referência, os locais de contacto entre as populações urbana e rural. Aqueles 

largos são lugares de mercado, por vezes – nos centros de maior dimensão, já com carácter 

especializado. Com o desenvolvimento das cidades o papel funcional destes dois elementos da estrutura 

morfológica, largos e ruas, migram para a periferia, para os arrabaldes, que se desenvolvem para lá dos 

núcleos urbanos iniciais. (GASPAR, 1985, p. 134) 

 

Dentro das reformas urbanas promovidas por D. Dinis, inserem-se ainda criação 

de uma nova frente de muralhas (1294) e a reestruturação da zona ribeirinha e 

equipamentos portuários: o prolongamento da Rua Nova, a abertura da Rua dos Ferreiros 

e o alargamento e reformulação do Largo dos Açougues (CARITA, 1999, p. 30). O novo 

troço de muralhas, no sentido da Pedreira, permitiu criar espaços livres de “antigas 

confrontações fundiárias”, unindo a colina de S. Jorge à de São Francisco e anunciando 

novas áreas de expansão (CARITA, 1999, p. 35). Ao mesmo tempo, modificou a relação 

cidade-rio, uma vez que foi a primeira barreira física construída numa zona que, à época, 

era ainda inundada pelo Tejo40. Neste sentido, impulsionou o desenvolvimento de novos 

espaços na Ribeira, bem como a sua afirmação enquanto novo centro político, económico 

e social da cidade (CARITA, 1999, p. 30).  

Segundo Helder Carita, foram estes os pontos de partida para a dinamização da 

zona ocidental da cidade41 e para a conceptualização dos princípios de ordem urbana que 

 

40 “As palavras de D. Dinis na carta de fundação da Muralha são, aliás, esclarecedoras quanto à natureza 

do espaço onde seria implantada a sua fortificação: «(...) alargare contra o mare duas braças, e fundar-se 

per hy o muro (...)», ou seja, a sapata da Muralha foi erigida numa zona ainda inundável pelo estuário do 

Tejo.”. Cf. ROCHA, Artur, A Muralha de D. Dinis e a Cidade de Lisboa - Fragmentos arqueológicos e 

evolução histórica. Lisboa: Museu do Dinheiro/Banco de Portugal e Núcleo de Interpretração da Muralha 

de D. Dinis, 2015, p. 11. 

41 “Em suma, nos cento e cinquenta anos que se seguiram à conquista da cidade o arrabalde ocidental torna-

se um importante centro mercantil, afastando-se, contudo, da proteção que a Cerca Velha conferia. Nesta 

zona ribeirinha fervilhante, são referidos já no século XIII vários equipamentos navais, as famosas Casas 

das Galés, de que nos fala a carta de fundação da muralha de 1294, e algumas indústrias como as Ferrarias, 

bem como várias atividades comerciais relacionadas com o quotidiano das populações.”. Cf. ROCHA, 

Artur, op. cit., p. 26. 
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se desenharão nos posteriores bairros ocidentais, onde se incluem Vila Nova de Santa 

Catarina, Vila Nova da Oliveira e Vila Nova de Andrade.  

Estas medidas vêm no seguimento da tendência de crescimento urbano verificada 

nos séculos anteriores, bem como do aumento da produtividade, da população e do 

comércio com o estrangeiro. O espaço físico extrapolou o espaço limitado pela Cerca 

Moura e pela muralha de D. Dinis, o que colocava em causa a defensibilidade da cidade 

em caso de guerra.  Apesar da vaga de peste que assolou Lisboa em 1348, D. Fernando 

solidificou a sua posição com a construção de mais um pano de muralhas entre 1373 e 

1375, muito maior que os anteriores, com vista a defender a cidade nas guerras contra 

Castela (SILVA, 1987, vol. I, p. 7).  

Na gravura que representa Lisboa, da autoria de George Braunio e analisada por 

Vieira da Silva em Cerca Fernandina de Lisboa, é possível identificar toda a extensão da 

muralha, assim como as portas e postigos42 que limitavam as periferias da cidade no 

século XVI. Será a nova muralha a consolidar os limites ocidentais da cidade nas Portas 

de Santa Catarina que, por sua vez, davam acesso aos campos agrícolas e arrabaldes 

ocidentais. Como reforça Rossa (1995, p. 255), as portas das cidades são importantes 

referências no espaço urbano da época, e será a partir destes limites que, como 

verificaremos de seguida, se irão desenvolver importantes bairros a partir do século XVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Segundo refere Vieira da Silva em A Cerca Fernandina de Lisboa (1987, p. 26), o próprio terá 

contabilizado, na sua resenha da muralha fernandina, “[…] 35 portas e postigos da periferia da cidade na 

ocasião da construção da cerca fernandina, incluindo as da frente do Castelo de S. Jorge, e as do lanço da 

cerca moura ao longo da Ribeira.". Este número está de acordo com o descrito e ilustrado por Braunio no 

século XVI, ainda que Vieira da Silva admita a divergência de opiniões relativamente a este número, já que 

inúmeros especialistas têm, ao longo dos anos, apontado para valores variáveis.  
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II.2.2. Vila Nova de Santa Catarina 

 

Apesar da sua dimensão, a restrição espacial imposta pela muralha, a juntar à 

sobrelotação dentro do seu perímetro começam a fazer-se sentir, de forma mais 

acentuada, durante o reinado de D. João I (1385-1433). É sobre o seu desígnio que surgirá 

um novo empreendimento urbano importante: Vila Nova de Santa Catarina [Figura 6.]. 

A sua toponímia liga-se diretamente a uma das principais portas da cidade – as Portas de 

Santa Catarina –, e será a partir destas que se desenvolverão, no interior da muralha, os 

conjuntos de quarteirões do novo bairro, assumindo como eixo central a Rua Direita das 

Portas de Santa Catarina, aberta durante a construção do Bairro da Pedreira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A operação urbana adjacente à criação deste bairro – que Carita (1999, p. 39) 

admite que poderá ter sido iniciado ainda antes de 1410 – é importante devido às 

inovações que introduz na história do urbanismo português: não só teve direito a um vedor 

Figura 6. - Helder Carita. Demarcação da Vila Nova das Portas de Santa Catarina (a negro), onde é visível 

a Rua Direita das Portas de Santa Catarina, paralela ao Tejo, e respetivas travessas que dela irradiam. Fonte: 

Carita, Helder, Lisboa Manuelina e a formação de modelos urbanísticos da época moderna (1495-1521), 

1999, p. 40. 
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de obras nomeado diretamente pelo rei – Lourenço Anes – como o próprio monarca se 

encarregou de proceder à compra de terrenos à família dos Peçanhas, para iniciar a sua 

construção.  

 

Além de nos encontrarmos, talvez pela primeira vez na história do urbanismo lisboeta com uma 

operação urbanística de larga escala, assistimos a uma acção concertada entre poder real e poder 

concelhio: a realização da compra do terreno pelo rei e o pagamento do mesmo pela câmara, confronta-

nos com aquilo que modernamente chamaríamos uma expropriação de utilidade pública. (CARITA, 

1999, p. 40) 

 

O seu traçado estrutura-se, também, a partir do modelo de Rua Direita-Travessa 

identificado no Bairro da Pedreira. A Rua Direita das Portas de Santa Catarina serve-lhe 

de eixo central, mais larga em relação às travessas oblíquas que dela irradiam, mas com 

a particularidade de todas as travessas serem paralelas umas às outras: a sul da rua 

principal, e da esquerda para a direita, estruturam-se as ruas da Cordoaria Velha, do 

Outeiro, da Ametade e da Figueira43. No entanto, este modelo de “grelha em espinha” 

(CARITA, 1999, p. 39), mais ou menos acentuado, não é uma novidade. Fernando Goitia 

(1977, p. 100) identifica estas plantas em “espinha de peixe” em algumas bastides 

francesas, em Francavilla a Mare (Itália) e em Guernica (País Basco).  

Helder Carita (1999, p. 39) reitera que, embora Santa Catarina não se trate ainda 

de um modelo estruturado a partir de quarteirões retangulares, denota-se uma evolução 

óbvia em relação ao Bairro da Pedreira, que poderá ser explicada, em parte, pelo facto de 

a Câmara ter procedido à compra dos terrenos necessários para a obra, não havendo por 

isso quaisquer oposições ou obstáculos à conceção do traçado, da mesma forma que se 

verá ocorrer mais tarde, em Vila Nova de Andrade. 

 

 

 

 

 

43 Embora atualmente sejam designadas como “ruas”, Helder Carita (1999, p. 40) apresenta uma carta régia 

de 1420 relativa ao pagamento de foros em Vila Nova de Santa Catarina, onde todas as ruas além da Rua 

Direita são identificadas como “travessas”. 
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CAPÍTULO III: NOVAS EXIGÊNCIAS DA LISBOA DE 1500 

 

III. 1. AS POLÍTICAS MANUELINAS E AS NOVAS ‘EXPERIÊNCIAS’ 

URBANAS 

 

As consecutivas iniciativas reais, que procuravam criar espaços habitáveis dentro 

de muros, não foram uma solução a longo prazo. Em redor do recinto muralhado 

disseminavam-se bairros “baixos”, na continuação dos arrabaldes que existiam desde o 

período islâmico (ROSSA, 1995, p. 250). O valor do arrabalde, enquanto espaço 

“simultaneamente urbano e periurbano”, aumentará no século XVI (ROSSA, 1995, p. 

250) de forma proporcional aos processos de urbanização que começarão a abranger os 

campos e herdades a ocidente das Portas de Santa Catarina. 

A este propósito, quando na obra A Arquitectura da Cidade (2001) Aldo Rossi 

elenca o processo de modificação urbana em três fases distintas, identifica também que a 

primeira delas se traduz na “[…] destruição da estrutura fundamental da cidade medieval 

[…]” e das suas formas básicas de vida, onde se incluem a economia doméstica e a  

proximidade entre o local de trabalho e de habitação, por norma instalados no mesmo 

edifício ou na mesma zona (2001, p. 236). O autor chama a esta fase “origem da 

transformação da cidade”, da qual resultou que surgissem novos tipos de 

edificações/tipologias arquitetónicas de posse pública ou privada, destinados a vivências 

específicas dependentes da sua função, tais como o exercício do trabalho, o exercício do 

poder e da lei, a habitação pessoal/familiar, ou mesmo o aluguer a outrem.  

A habitação – e, consequente, a arquitetura – passa de uma questão privada a uma 

preocupação social que atinge uniformemente toda a população, independentemente da 

classe social envolvida. Desta modificação nas estruturas sociais e urbanas, resultará o 

seu principal sinal distintivo (ROSSI, 2001, p. 236): a expansão da superfície urbana e o 

extravasamento da estrutura morfológica primitiva, que origina o surgimento de 

arrabaldes e a migração de elementos urbanos, como ruas e largos, para as periferias. No 

caso de Lisboa, a existência de um impedimento físico a esse crescimento – os panos de 

muralha – resultou que, durante algumas décadas, se privilegiassem outras soluções de 

adaptação do espaço disponível intramuros, pelo que foi ainda na cidade antiga que se 

começaram a realizar, por iniciativa real, as primeiras experiências urbanas do século XV. 
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Quando D. Manuel I ascende ao trono em 1495, coloca em prática um ambicioso 

processo de reforma do aparelho político do reino e de centralização de poderes. 

Rodeando-se competentes funcionários, incumbe-os da atualização e reestruturação das 

instituições políticas e administrativas do reino, lançando as bases para a constituição do 

Estado moderno (CARITA, 2018, p. 60), de entre as quais se destaca a publicação das 

Ordenações Manuelinas (1512-1521)44.  

A reestruturação do direito comum e a compilação de leis levadas a cabo durante 

a administração de D. Manuel I, tiveram uma importante repercussão no conteúdo da 

legislação subsequente e nas alterações que foram implementadas em áreas consideradas 

prioritárias, nestas se incluindo a arquitetura e o urbanismo – embora não fossem, à época, 

entendidas no sentido pleno de disciplinas autónomas. Algumas das normativas contida 

nas Ordenações permaneceram uma referência por várias décadas e possibilitaram, no 

caso da arquitetura e do urbanismo, uma coerência programática que é ainda visível no 

urbanismo de Pombal (CARITA, 1997, p.25).  Terá sido com D. Manuel I que a imagem 

da cidade, no sentido da sua apresentação para o exterior, adquire um valor prioritário 

expresso no conteúdo da legislação promulgada. Desde cedo que o monarca demonstrou 

uma especial preocupação com a imagem de Lisboa, como comprovam muitos 

documentos nos quais se reiterava que as medidas deveriam ser tomadas “[…] para a 

nobreza da cidade […]” ou para “[…] embelezamento da cidade […]” (CARITA, 1990, 

p. 16). Estas eram preocupações recorrentes no que à esfera da vivência pública – como 

disposição/construção de edifícios e arruamentos – dizia respeito. 

O urbanismo e a arquitetura – como a arte, no geral – foram pilares fundamentais 

na sedimentação de uma retórica de poder, não apenas para dentro do próprio país, mas 

fundamentalmente para fora dele. Ainda que não no sentido de “capital” que hoje lhe 

 

44 Embora as Ordenações Afonsinas (1446-1447) tivessem sido aprovadas em meados do século XV, nos 

primeiros anos do século seguinte D. Manuel I impulsionaria outra importante reforma no sistema 

legislativo. Em 1506 nomeou três juristas da época – Rui Boto, Rui da Grã e João Cotrim – para procederem 

à revisão e atualização das Afonsinas e leis avulsas posteriores, adequando a administração do reino ao 

crescimento de um império que começava a tomar forma com a política de expansão. Este conjunto de leis, 

denominado Ordenações Manuelinas, baseavam-se em documentos de natureza diversa emitidos pelo 

monarca ou pelo Desembargo do Paço, muitas vezes estruturados a partir de situações específicas ou casos 

isolados que, posteriormente, adquiriam uma validade geral. O primeiro livro das Ordenações Manuelinas 

saiu em dezembro de 1512, o segundo em novembro de 1513 e o terceiro, quarto e quinto livros terão sido 

impressos entre março e dezembro de 1514. Ainda durante o período de vida do monarca (1469-1521), as 

referidas Ordenações terão sido reatualizadas em duas novas versões: o “segundo sistema” (1516 e 1520) 

e o “terceiro sistema” (1521). 
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incumbe45, é com D. Manuel I que se parece iniciar a sedimentação de Lisboa como 

cidade mais importante, não de um reino mas de um império (MURTEIRA, 2001, p. 461). 

O Regimento da Câmara de Lisboa, assinado em 1502, prova-o indubitavelmente, ao 

referir-se à cidade como o modelo oficial municipal46 segundo o qual todas as cidades, 

aquém e além-mar, se deveriam reger e estruturar (CARITA, 2001, p. 173). 

 

Partindo destes pressupostos, podemos considerar que o percurso de Lisboa, como cidade 

capital, sugere, antes do mais, uma adequação em termos urbanos aos efeitos económicos e sociais do 

projeto de expansão, representando simbolicamente a nova configuração do poder político.  

A vontade expressa de D. Manuel em tornar Lisboa o centro das duas operações ultramarinas 

marca o início de um processo  que visa dotar a cidade de um estatuto de prestígio e de representação 

do poder, em função do resto do reino e do império. O projeto do Bairro Alto, em Quinhentos, e a 

contribuição urbano/arquitectónica do período filipino inserem-se neste movimento, constituindo 

momentos fundamentais de cimentação da dignificação da cidade em termos políticos, económicos e 

sociais […]. (MURTEIRA, 2001, p. 465) 

 

A par com a reforma dos forais47 – as viagens transatlânticas e a confirmação da 

abertura do comércio com a Índia48, a juntar aos comércios de ouro, escravos, marfim, 

açúcar e madeiras da ilha da Madeira (CARITA, 1990, p. 15), viabilizaram várias 

transformações ao nível da vivência urbana. A mobilidade geográfica com finalidades 

 
45 “Por facilidade de expressão. Lisboa é frequentemente referida como a “capital” do país. O uso de tal 

expressão, embora torne, de facto, o discurso mais simples, é anacrónico, não é exacto e pode induzir em 

erro. Isto porque no século XVI a ideia de capital tal como a concebemos hoje - isto é, a sede permanente 

do poder -, era ainda muito embrionária. Em bom rigor, durante o reinado de D. Manuel, apenas a Casa do 

Cível e a Torre do Tombo estavam sediadas em Lisboa de forma permanente. Os demais órgãos do poder 

central da coroa viajam com o rei e com a corte, esta ainda itinerante como as suas congéneres europeias.”. 

Cf. SENOS, Nuno, A Coroa e a Igreja na Lisboa de Quinhentos. Em Lusitania Sacra, 2ª Série(15), 2003, 

p. 101. 

46 A 30 de agosto de 1502, é aprovado o Regimento da Câmara de Lisboa, onde a cidade é referida como 

modelo oficial de funcionamento municipal para todas as cidades do país. O novo regimento que a cidade 

do Porto recebe em 1518 seria decalcado, na sua quase totalidade, do regimento da capital. 

47 Em 1497, inicia-se um extenso processo de reforma de forais encabeçado pelo chanceler-mor Rui Boto. 

No seguimento da uniformização dos pesos e medidas que circulavam pelo reino, a reforma dos forais foi, 

também ela, parte do processo de centralização e uniformização de poderes, diminuindo os privilégios de 

que gozavam as várias cidades e vilas do país e submetendo-os, de igual forma, a uma gestão mais uniforme 

e racional (CARITA, 2018, pp. 59-60). Lisboa foi a primeira de muitas localidades a receber um foral novo, 

a 7 de agosto de 1500. 

48 Na “Lembrança Ao muito Sereniſſimo e Christianiſſimo Rei Dom Sebaſtião sobre a fortificação e repairo 

de Lisboa”, contida na obra Da fabrica que fallece á cidade de Lisboa: Da sciencia do desenho,  Francisco 

de Holanda menciona que "[...] E o feliciſſimo Rei, voſſo biſavô, El Rei Dom Manoel, que com o triunfo e 

victoria da India quaſi a renovou de todo, cercando-a da parte do mar com o cais que a rodea, e paços, muito 

milhor do que pola terra a tinha cercado El Rei Dom Fernando com o ſeu muro de argamaſſa que foi uma 

grande obra [...]" (Cap. I, p. 4, fol. 5 v.), referindo-se à valorização e ao investimento de D. Manuel I colocou 

no enobrecimento da capital que, por sua vez, se atribuí maioritariamente ao lucro obtido nas campanhas 

na Índia. 
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culturais foi outro fator que de enorme importância para este período. Apesar de já serem 

uma prática na Idade Média, as deslocações entre territórios, dentro e fora dos limites da 

cristandade, intensificaram-se entre os séculos XV e XVI. Não se destinavam apenas a 

profissões específicas (como os mercadores) ou à permuta de saberes, mas abrangiam 

também a circulação de reis e governantes. Ao mesmo tempo, deslocavam-se 

frequentemente para dentro e para fora do país – num vaivém de encomendas e 

empreitadas – várias equipas de artistas, militares, engenheiros, arquitetos e pessoal 

administrativo – muitos deles estrangeiros49 – consoante cresciam as necessidades da 

vasta rede de territórios a dominar (ROSSA, 1995, pp. 267-268), especialmente no campo 

da arquitetura e engenharia militar. Destarte, as transformações que ocorriam na capital 

não ignoravam as experiências urbanas e arquitetónicas que se realizavam em cidades 

ultramarinas, mais próximas ou distantes do reino. 

Por outro lado, a reorganização do sistema legislativo e a obrigatoriedade que lhes 

era intrínseca, permitiram controlar e uniformizar as intervenções que eram realizadas em 

todos os territórios império. Todas as decisões que dizem respeito à administração pública 

passarão gradualmente a prevalecer sobre os poderes privados. Contrariamente ao que 

ocorria na Idade Média – onde imperava um poder político descentralizado, sustentado 

em sistemas feudais e no direito consuetudinário – assiste-se a uma reorganização da 

hierarquia administrativa, da qual resultará a restrição/diminuição dos poderes 

municipais, cujos atributos e obrigações passam a ser mais sólidos e controlados pelos 

organismos administrativos do Estado (CARITA, 2001, p. 181).  

Passará também a ser exigido às diversas regiões do reino que abandonem 

gradualmente os seus costumes locais em prole da adoção de uma legislação comum, 

promulgada pelos organismos centrais: o Desembargo do Paço e a Câmara Real. Dentro 

destas reformas incluem-se a uniformização de pesos e medidas em uso corrente no reino 

(1496), a reforma dos Forais (1497) e a Justificação da Moeda, ou seja, a conversão das 

valias das moedas antigas para um novo e único padrão de moeda corrente em todo o 

reino (1498). 

Das reformas legislativa e administrativa, que sustentaram a centralização de 

poderes, surgiu uma instituição próxima da administração real, designada Provedoria das 

 

49 Destaque-se, a título de exemplo, a estadia do arquiteto e escultor Andrea Contucci (ou Sansovino) em 

Portugal, a pedido de D. João II, entre os anos de 1490 e 1499. 
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Obras Reais (CARITA, 2013, p. 71) e, mais tarde, por Casa das Obras e por Casa do 

Risco e das Obras Públicas. Foi a principal responsável pela criação, supervisão e 

fiscalização de normas de cariz arquitetónico e urbanístico, promulgadas durante o século 

XVI e aplicadas em todos os territórios sob domínio português, preexistentes ou fundados 

ex novo. De salientar não se tratava de um organismo oficial e autónomo, mas que, por 

ser um corpo formado por vários elementos de confiança do monarca, gozava de uma 

certa independência, centralizando em si a gestão e o poder de decisão sobre todas as 

obras, qualquer que fosse o seu âmbito. 

 

Do perfil da sua actuação, este organismo vai pontuar-se desde a sua origem por um forte 

espírito pragmático e racionalista, afecto aos grandes funcionários da administração real. Veremos 

posteriormente com mais detalhe que este pragmatismo irá orientar-se por uma preocupação de 

normalização de processos de construção de forma a permitir uma maior eficácia e rapidez de 

construção como um melhor controle da qualidade e dos custos das obras. (CARITA, 2013, pp. 71-72) 

 

A constituição da Provedoria e a situação de conforto económico viabilizaram 

uma mudança profunda no modo de entender o espaço da cidade que se materializou, no 

caso de Lisboa, em dois Programas de Reordenamento Urbano, iniciados respetivamente 

em 1498 e 151350. Porque a Provedoria das Obras Reais estava, também, ligada à 

arquitetura militar e de defesa produzida em territórios ultramarinos, as suas normativas 

vão permitir a prevalência de uma “[…] matriz comum e uma notável coerência 

arquitetónica […]” (CARITA, 2013, p. 72) – sujeita a adaptações consoante o contexto e 

o local – em territórios tão geograficamente distantes como os de África, do Oriente ou 

do próprio reino de Portugal. A regimentação segue uma lógica pragmática de controlo 

de recursos, que ia ao encontro das necessidades de construir com maior eficácia e 

qualidade, em tempo reduzido e vários locais – próximos ou distantes – em simultâneo. 

Tratando-se de uma época de proliferação da atividade urbanística, a 

normalização e aperfeiçoamento de processos de construção permitia contornar as 

hipóteses de erro e o desperdício de recursos. Criava, simultaneamente, uma possibilidade 

de melhorar ou inovar a partir do novo espaço que surgia, controlando a qualidade e o 

custo do que era construído. Era, portanto, expectável que a construção de Vila Nova de 

Andrade – que contou com a colaboração de vários altos funcionários reais ligados, 

 

50 Ambos os programas foram identificados e estudados pormenorizadamente por Helder Carita em Lisboa 

Manuelina e a formação de modelos urbanísticos da época moderna (1495-1521) (1999). 
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muitas vezes, a outras empreitadas ultramarinas – se orientasse por modelos idênticos aos 

aplicados em outras zonas da cidade e que, por sua vez, estavam em linha com a práxis 

divulgada pela Provedoria. Uma vez que todas as obras realizadas na cidade teriam de ser 

aprovadas pelo Senado da Câmara (CARITA, 2001, p. 178), controlava-se não só o que 

era produzido à distância, como se forçava ao cumprimento de certas obrigações a todos 

os proprietários e construções de qualquer índole, assegurando a homogeneidade 

estilística dos conjuntos construídos que encontraremos, por exemplo, em Vila Nova de 

Andrade51. 

 

À regularidade possível da póvoa medieval foi acrescida uma ordem urbanística em grande 

parte operada através da arquitetura que, sem programas com claras opções formais, transforma os 

simples quesitos de um direito aparentemente asséptico em gérmens de uma nova ordem estética 

provavelmente moldada em expressões ancestrais. Os valores correntes do tempo em que se vivia foram 

integrados indiretamente pela assimilação dentro das estruturas do Poder e da sociedade e gradualmente 

introduzidos nos processos de formalização dos espaços, quase sempre com a aparente ingenuidade de 

quem persegue objetivos mesquinhos sem ter consciência da transformação que a sua interactiva 

globalidade opera. (ROSSA, 1995, p. 265) 

 

Entre essas obrigações encontrava-se a de que as obras régias fossem dadas por 

empreitada no sentido de controlar o que era gasto, o que por sua vez implicava a 

elaboração de um projeto e a apresentação de um orçamento detalhado (CARITA, 2018, 

p. 63). Passaram, também, a ser celebrados contratos escritos entre os clientes – 

institucionais ou privados – e os mestres empreiteiros. Outra novidade recai sobre a 

criação de novos cargos de topo – como são os casos do escrivão, do medidor de obras 

reais ou do mestre de obras de pedraria que se encarregavam de fiscalizar e fazer cumprir 

o que era estipulado.  

A propósito da ação da Provedoria das Obras Reais, é necessário destacar o nome 

do seu principal interveniente, António Carneiro, que seria certamente uma das mais 

importantes figuras do reino e o responsável pelo grosso das reformas operadas a nível 

urbanístico e arquitetónico. Acumulou vários títulos e funções, como o de mercador e 

 

51 Helder Carita (1997, p. 30) incluí no primeiro programa duas posturas camarárias de 1504 que, segundo 

o próprio, justificam simultaneamente o sucesso da legislação urbana e a sua capacidade de permanecer 

ativa durante um considerável período. As mesmas determinavam que, para se proceder a qualquer obra na 

cidade, fosse ela construção de raiz ou demolição, era necessário apresentar um pedido aos vereadores da 

Câmara que, por sua vez, se encarregariam de “[…] mandarem veer e midir per onde vaão os ditos aliceces”. 

Disto resulta que os responsáveis de vereação de obras obtivessem um maior controlo sobre todas as 

intervenções que eram realizadas.  
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armador entre os séculos XV e XVI, e o de capitão donatário da ilha do Príncipe a partir 

de 1500. António Carneiro é identificado em vários documentos como Secretário Mazor 

e detentor dos segredos da Coroa, tendo assinado sistematicamente, enquanto responsável 

máximo da Provedoria, um grande número de cartas e alvarás promulgados pela Câmara 

Real e pelo Desembargo do Paço. A sua importância para este estudo recai sobre a 

novidade do seu discurso – tão pragmático quanto racional – relativamente às normativas 

urbanísticas e arquitetónicas implementadas em Lisboa, em ambos os programas de 

reordenamento urbano. Helder Carita caracteriza o discurso de Carneiro como 

“vincadamente pessoal e autoritário”, expressando – de forma evidentemente distinta dos 

funcionários reais seus contemporâneos – uma visão “marcadamente moderna” e abstrata 

no que diz respeito ao entendimento dos espaços da cidade (CARITA, 1999, p. 112).  

Ao sucesso da legislação da Provedoria acrescenta-se um outro avanço que 

acelerou a sua sedimentação: o surgimento da imprensa em Portugal (1487), que 

assegurou a implantação das novas normas. Os manuscritos colocavam em causa a 

interpretação/aplicação semelhante das leis em todo o território, mas a imprensa veio 

permitir a reprodução e circulação de exemplares – bem como de gravuras, 

nomeadamente de cidades (ROSSA, 1995, p. 267) – e a possibilidade de consultar as leis 

diretamente da fonte. Manuel Teixeira e Margarida Valla (1999, pp. 83-84) realçam ainda 

a circulação da tratadística e o contacto com os ideais renascentistas sobre arquitetura e 

cidade52, que o aparecimento da imprensa também facilitou. 

 

León Baptista Alberti se ocupa del problema de la arquitectura urbana en vários pasajes de su obra De 

readificatoria con un criterio más bien ecléctico. Anticipa el principio moderno de la jerarquía de las 

calles y piensa que las principales deben ser amplias, rectas, flanqueadas todas ellas de edificios de la 

misma altura. […] Sebastiano Serlio expresa la conveniencia de que delante de toda fábrica monumental 

exista una plaza cuadrada o que esté relacionada en sus dimensiones mediante una proporcionalidad 

simple con el frente del monumento. (GOITIA, 1977, p. 116) 

 

Conforme referido anteriormente, as normativas impostas pela Provedoria acusam 

a existência de dois períodos distintos no reinado de D. Manuel I, que Helder Carita 

designa por Programas de Reordenamento Urbano. Estudados pelo autor na sua obra 

Bairro Alto – Tipologias e Modos Arquitectónicos (1990), são relacionandos diretamente 

 
52 Segundo os autores (1999, p. 84), estes contactos deram-se ainda em finais do século XV, com a estadia 

de Andrea de San Savino em Portugal (entre 1491 e 1500) e com o estudo de algumas obras que circulavam 

no país já em inícios do século XVI, como De Re Aedificatoria de Alberti (1450), o Tratado de Arquitetura 

Civil e Militar de Giogio Martini (1495) ou o tratado de arquitetura de Serlio (c. 1537).  
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com a análise histórica do bairro, pela influência direta que tiveram no seu planeamento. 

A legislação e a administração urbana para Lisboa no século XVI serão, posteriormente, 

aprofundadas pelo autor na obra Lisboa Manuelina e a formação de modelos urbanísticos 

da época moderna (1495-1521) (1999), e numa série de contribuições e artigos que vem 

publicando desde então. O primeiro dos Programas compreende-se entre e 1498 e 1502, 

e o segundo inicia-se em 1513, depois de um período de inatividade provocado, 

essencialmente, pelo surto de peste e pela ausência da corte da cidade entre 1505 e 1511. 

Durante os primeiros anos de reinado, D. Manuel I assina um conjunto de cartas 

que versam sobre problemas concretos e de primeira necessidade, como a segurança nas 

ruas, o saneamento, a higiene e ou a circulação de pessoas e bens. Em medidas práticas, 

estas cartas traduzem-se na reparação das portas de muralha, no alargamento e 

calcetamento de algumas ruas e na construção de chafarizes. A partir de 1498, Lisboa é 

alvo de várias intervenções divididas entre a reestruturação da Ribeira e as obras nas 

infraestruturas da cidade antiga, incluindo a criação de novos eixos viários de 

comunicação entre as zonas alta e baixa, ou entre o centro e as periferias53. Embora estas 

medidas fossem dispersas e não se constituíssem como um ‘corpo de teorias urbanas’ 

uniforme (CARITA, 1990, p. 16), já expressam uma diferente preocupação face aos 

problemas da cidade e às carências das suas estruturas. 

Durante a prossecução dos dois programas, e mais visivelmente a partir de 1500, 

o sentido estético andará cada vez mais a par do funcional: a cidade é pensada para ser 

prática, mas também para proporcionar um ambiente agradável a quem nela circula. 

Espaços públicos – como ruas, largos ou praças – ou edifícios institucionais de natureza 

civil ou religiosa (CARITA, 1999, p. 194), ganham importância sobre os privados e 

definem-se como elementos-chave na organização da cidade, libertando-se lentamente da 

sua função única de vias de circulação ou de espaços de trabalho. 

O início do primeiro programa deu-se com a promulgação de uma carta régia de 

20 de agosto de 1498 (CARITA, 1999, p. 81), onde são aprovadas um conjunto de obras 

para a cidade centradas em medidas “[…] menos vigorosas e radicais, ocupando-se 

sobretudo de situações críticas […]” (CARITA, 1997, p. 27) e sobrepondo-se a qualquer 

interesse individual. Dentro deste programa engloba-se também o regimento de 29 de 

 

53 Criaram-se cinco novos eixos urbanos, que passam a ligar o centro às periferias da cidade: da Ribeira à 

Alcáçova, da Ribeira ao Alto de São Francisco, da Ribeira para ocidente em direção a Cata-Que-Farás, e 

da Rua Nova dos Mercadores seguindo a Rua Nova d’el-Rei em direção ao Rossio. 
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outubro do mesmo ano, que visava a construção da frente urbana da Ribeira, com uma 

extensão de cerca de 170 metros e composta por quatro edifícios.  As normas estéticas 

definidas para estes edifícios – que se estendiam a aspetos como as boticas, materiais, 

medidas dos vãos ou largura dos nembos – são já uma antevisão da “exigência académica 

e erudita” que caracterizará a arquitetura deste período, particularmente no que se refere 

ao equilíbrio, uniformidade e composição rítmica das fachadas (CARITA, 2018b, p. 24).  

A partir de 1499 as medidas são generalizadas a todo o espaço urbano, acusando 

o entendimento da cidade enquanto estrutura social e funcionalmente uniforme. Helder 

Carita (1999, p. 82) defende que este processo demonstra uma “[…] atitude cada vez mais 

abstrata e globalizante na adopção e definição destas medidas […]” que já é notória 1 de 

junho desse ano, com a imposição de que as fachadas danificadas das principais ruas 

fossem reparadas por forma a não desvirtuar o conjunto. Ainda relativamente à 

organização das ruas, é promulgada outra norma a 17 de junho de 1499 – talvez a que se 

revela mais decisiva para a consolidação de um novo cânone arquitetónico (CARITA, 

1997, p. 28) – consistindo na proibição de construção de novos balcões e sacadas, sobre 

a qual se falará em pormenor mais adiante. 

 

As implicações daqueles elementos, tanto a um nível arquitetónico e construtivo como a um 

nível urbanístico, pela importância no ritmo das fachadas dos conjuntos edificados, vão gerar um outro 

conjunto de normas construtivas e urbanísticas que irão adquirir um significado determinante na 

imagem da cidade e no urbanismo português. Se estas normas continham em si uma visão estética de 

tendência racionalista que entramos já claramente expressa no regimento da Ribeira, verificamos aqui 

a sua aplicação à arquitetura vernácula da cidade. (CARITA, 1999, p. 82) 

 

Consequência de um pedido realizado, sob forma de carta, por António Carneiro 

a 22 de janeiro de 1498, o Senado da Câmara elabora o Regimento dos Pedreiros, 

Carpiteiros e Aprendizes, que será aprovado por Carneiro em abril do ano seguinte. 

Contrariamente ao que era comum nas posturas medievais, este longo regimento regulava 

toda a atividade construtiva na sua globalidade, definindo as profissões relacionadas com 

todas as obras na cidade, assim como os sistemas construtivos, os materiais (pedra, 

madeira, tijolo e metal), as peças utilizadas e as respetivas medidas-padrão (CARITA, 

1999, p. 84).  

Por fim, e também de grande importância para a primeira fase do processo de 

reordenamento, há que considerar o impacto dos alvarás promulgados em 1502 sobre os 

balcões e balcoadas. Estes terão um impacto considerável na definição de uma nova 
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tipologia arquitetónica, e serão analisados com maior atenção no último capítulo do 

trabalho. 

Para José-Augusto França, existiu ainda outra opção de particular interesse 

tomada a 10 de agosto de 1502, especificamente focada no caso da Rua dos Tanoeiros na 

direção de Cata-Que-Farás: que todas as casas e balcoadas da rua deveriam assentar sobre 

“arcos de pedraria” iguais e devidamente alinhados, sem que nenhum saísse ou fosse mais 

alto que o anterior (FRANÇA, 2008, p. 130). Segundo o mesmo autor, a necessidade de 

regulamentar as cérceas adveio de pedidos feitos por parte de membros da nobreza, 

apelando à conservação da vista direta que as suas casas tinham para o rio, sendo a que a 

maioria delas eram ainda localizadas dentro da muralha fernandina (FRANÇA, 2008, p. 

131). A preocupação com a proteção da “vista do mar” e com a paisagem urbana da 

cidade para o rio e do rio para a cidade – que se manifestará, com maior intensidade, 

nos documentos inseridos no segundo programa de 1513 – foi outra novidade na época. 

Embora, inicialmente, estas medidas constituíssem um direito reservado a classes 

mais altas, acabam por ser consolidadas como um direito público ainda durante o século 

XVI, mantendo-se em vigor até à sua revogação em 1758 (CARITA, 2018b, p. 40). Ao 

mesmo tempo, as limitações das cérceas procuravam satisfazer o alinhamento das vias, 

sobretudo em casos específicos de irregularidades causadas pela inclinação do terreno, 

que eram muito frequentes em várias zonas de Lisboa. 

 

Pela análise das cérceas e métricas propostas nos regimentos de obras, podemos concluir que 

estes conjuntos edificados correspondiam a um edifício urbano de apenas dois pisos, com estrutura de 

paredes em argamassa de pedra e cal, que se afasta do tipo de edifício medieval de estrutura de madeira 

com vários andares. (CARITA, 2004, p. 37) 

 

Com prioridade máxima e obrigatoriedade de cumprimento, estas intervenções 

modernizaram a cidade e os seus espaços e encontraram novos espaços, dentro e fora do 

perímetro muralhado. De um modo geral encontramos, direta ou indiretamente – seja em 

construções de raiz ou em modificações sobre estruturas/espaços pré-existentes – aquelas 

que Teixeira & Valla (1999, p. 85) identificam como as três tipologias urbanas 

fundamentais do urbanismo renascentista: “[…] a rua com um traçado rectilíneo e 

ordenado; as praças fechadas e regulares; e as malhas urbanas ortogonais.”.   

Aquando do início da urbanização de Vila Nova de Andrade – que, como se verá 

adiante, se iniciará por volta de 1503 – é possível notar a influência que as normas 
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promulgadas durante o primeiro programa de reordenamento tiveram na estrutura do 

bairro, dos seus quarteirões e da composição dos próprios edifícios. 

A data de 21 de dezembro de 1513 marca o início do segundo Programa de 

Reordenamento Urbano de Lisboa que, contrariamente ao primeiro, se preocupa muito 

mais com o enobrecimento da imagem da cidade e com a monumentalidade dos seus 

espaços. Centraliza-se, por isso, no complexo Ribeira e numa Praça que ganhará maior 

relevância a partir desta época, em consequência da abertura da Rua Nova d’el Rei e da 

construção do Hospital Real de Todos-os-Santos: o Rossio.  

Este programa não se conhece sobre a forma de um regimento, mas de um contrato 

de obra que é elaborado pelo Senado da Câmara e enviado à Câmara Real para aprovação. 

Neste caso, é a André Pires que será atribuído o recentemente criado cargo de Mestre de 

Obras em 1515, pelo que lhe caberá coordenar a equipa responsável54 pela configuração 

da Praça da Ribeira55 e, em particular, pela arquitetura funcional e programática que a 

caracterizará, em continuidade com o primeiro Programa de 1498-99. 

Por forma a custear os encargos de uma nova vaga de empreendimentos56, foi 

criada a Imposição Nova, um novo imposto para a canalização das águas do chafariz do 

Rossio, que consistia num acréscimo sobre outro já criado por D. João I – a Imposição 

Velha ou o real-d’àgua – para custear as obras em Vila Nova de Santa Catarina. Em 1513, 

D. Manuel assina uma carta de reconfirmação que determina que as rendas da Imposição 

Velha se deveriam destinar à Câmara de Lisboa e às obras na cidade, conforme 

aconteceria com a Imposição Nova, o que enquadra estas duas garantias financeiras numa 

estratégia maior de dignificação dos espaços públicos e sociais. 

 

 

54 André Pires coordenou uma equipa onde se incluíam outros três elementos – Mestre Cristóvão, Pero 

Vicente e Pero de Trilho – também eles mestres pedreiros, e foi o principal responsável pelo “funcionalismo 

destituído de acentuações iconográficas” (Helder Carita, 1999, p. 99) que caracterizou um conjunto de 

grandes edifícios que surgem dentro deste segundo Programa, tais como a Alfândega Nova, os Armazéns 

Reais, a Casa dos Contos, o Paço da Madeira e as Tercenas da Porta da Cruz. 

55 Em simetria com a varanda do Paço Real são iniciadas as obras da Alfândega Nova, que configurarão 

uma nova estrutura em U para a Ribeira, transformando-a numa nova Praça monumental de entrada na 

cidade (Helder Carita, 1999, p. 95). 

56 Embora não fosse óbvio o objetivo da criação deste imposto no reinado de D. Manuel I, Helder Carita 

(1999, p. 98) refere a existência de uma carta assinada em 1522 por D. João III, onde o monarca levanta o 

imposto do seu antecessor e refere que a sua utilidade se centrava em custear o “refazimento de alguas 

obras publicas da dita çidade”. 
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III.1.1 Vila Nova da Oliveira e o Alvará Real de 26 de dezembro de 1500 

 

Gustavo de Matos Sequeira (1939, vol. 1, pp. 162-163) afirma que, em inícios do 

século XVI, os terrenos do Carmo e da Trindade – localizados intramuros – estavam na 

posse de quatro senhorios57 e que a quatrocentista Vila Nova de Santa Catarina ocupava 

o sul-poente dessa área, encostada ao interior do troço ocidental da muralha. Além destes, 

conservavam-se dentro de muros alguns espaços verdes pontuais, a sua maioria na posse 

de particulares. 

Um importante avanço na urbanização de Lisboa dar-se-á no extremo ocidental 

da cidade muralhada, através do alvará de 26 de dezembro de 1500, ano em que também 

se inicia a construção do Hospital Real de Todos-os-Santos, um edifício pioneiro na 

introdução dos modelos do Renascimento italiano em Portugal (SENOS, 2003, p. 113). 

O mesmo documento ordenava que “[…] se cortem e que se deribem todollos os ollivvaez 

de muros ademtro […]” (CARITA, 2018b, p. 28) com a finalidade de libertar os terrenos 

para construção e de eliminar o carácter rural das mesmas zonas. Foi esta medida que 

abriu caminho para a criação do bairro de Vila Nova da Oliveira e a abertura da Rua do 

Saco (CARITA, 1999, p. 85). Esta medida é um marco importante na história urbana e 

do direito de propriedade, uma vez que refere explicitamente que todos os terrenos se 

deveriam sujeitar a ela, fossem eles de “[…] Ygreja, moesteiro morgado ou quaaes quer 

outras senhorias e callidades que fore […]” (CARITA, 2018b, p. 29). Proceder-se-ia, para 

tal, às expropriações necessárias para construir Vila Nova da Oliveira, do que resultaria 

que os interesses públicos passariam a prevalecer sobre as propriedades privadas, 

nomeadamente de membros da nobreza ou do clero, que até à época tinham sido 

intervenientes autónomos de peso na estruturação do espaço urbano (CARITA, 2018b, p. 

29).  

As cercas dos conventos eram os poucos espaços que, dentro de muros, 

permaneciam desocupados. Estas instituições eram importantes “reservas e ordenadores 

do crescimento urbano” uma vez que costumavam possuir uma ampla cerca não edificada 

que lhes oferecia a possibilidade de expandir, aforar ou lotear o espaço (ROSSA, 1995, 

pp. 254-255). Os conventos do Carmo e da Trindade foram fundamentais no crescimento 

 

57 São eles: os frades da Trindade, os frades do Carmo, a Câmara de Lisboa e os Marqueses de Vila Real 

(herdeiros dos bens da Pedreira, doados aos Pessanhos). 
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da cidade ocidental uma vez que, no momento de serem engobados na cerca fernandina, 

lhes foi permitido conservar grande parte do terreno circundante. Neste caso, a 

urbanização dessa área desocupada deu-se por via de uma imposição real, na senda da 

procura de soluções para a falta de espaço útil dentro de muralhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As características do terreno onde se ergueu Vila Nova da Oliveira – nome que 

faz referência aos olivais que costumavam ocupar o espaço – não facilitaram a conceção 

de uma malha plenamente regular: os terrenos, assentes sobre as colinas das Chagas e de 

São Roque, possuíam inclinações variáveis e dimensões limitadas. A acrescentar a estas 

dificuldades, existia ainda a de alcançar um acordo entre os frades de ambos os conventos 

relativamente à divisão das propriedades, o que impediu que as três ruas paralelas 

estruturantes do novo bairro – atuais Rua da Oliveira ao Carmo, Rua da Condessa e Rua 

do Duque – se abrissem de forma mais retilínea [Figura 8.]. Encontravam-se sujeitas, 

quer à inconstância das curvas de nível, quer ao recorte irregular resultante da divisão das 

Figura 8. – Quarteirões de Vila Nova da Oliveira em inícios do século XVI (a negro). Fonte: Carita, Helder, 

“A Igreja, a Rua Larga e o Bairro Alto de São Roque”, 2006, p. 21. 
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propriedades de ambos os conventos (CARITA, 1999, p. 93). Apesar disso, os lotes 

emprazados aproximavam-se da largura habitual de 30 palmos de largura, embora não 

acusando “[…] rigor e a regularidade […]” que transpareceria, nos anos seguintes, nos 

quarteirões de Vila Nova de Andrade (TEIXEIRA & VALLA, 1999, p. 91).  

Apesar de não apresentarem uma malha tão regular quanto a de Vila Nova de 

Andrade, os quarteirões da Trindade distanciam-se da configuração das ruas islâmicas ou 

medievais em zonas como a Alfama, a Mouraria ou o Castelo (CARITA, 1999, p. 22), 

sendo já percetível uma pretensão de alinhamento das ruas (FRANÇA, 2008, p. 135). 

Este conjunto urbano, nascido na transição dos séculos e diretamente resultante 

das disposições manuelinas, tem sido frequentemente apontado como um antecedente de 

Vila Nova de Andrade. 

 

De uma teorização de séries proporcionais fundamentada no jovem cálculo aritmético de numeração 

árabe resulta o rectângulo de base proporcional, a elas diretamente associado, e que se define como 

matriz fundamental de traçado urbano deste período. Formulados inicialmente nos quarteirões de Cata-

que-faraz e Vila Nova da Oliveira um urbanismo com base em quarteirões rectângulares adquire a sua 

expressão mais madura no traçado do Bairro Alto, passando para o atlântico para os traçados de Angra 

e Bahia (CARITA, 2001, p. 181) 

 

Matos Sequeira não tem dúvidas de que as teorias urbanas por detrás deste bairro 

se trataram de “[…] um verdadeiro plano de urbanização […]” (SEQUEIRA, 1939, vol. 

I, p. 166), importantíssimo na prossecução de modelos posteriores e mais aprimorados, 

como é o caso de Vila Nova de Andrade. 
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CAPÍTULO IV: VILA NOVA DE ANDRADE – METAMORFOSES 

URBANÍSTICAS E ARQUITETÓNICAS  

 

 

IV.1. Arrabaldes além-muros: os quarteirões de Cata-Que-Farás e da Boa 

Vista 

 

Para Norberto de Araújo (1993, vol. VI, pp. 12-13), o crescimento de Lisboa no 

século XVI teve, como consequência direta, a formação de uma póvoa que daria origem 

a Vila Nova de Andrade. O surgimento deste bairro não foi um caso isolado na sua época. 

Pelos terrenos arrabaldinos começaram a surgir urbanizações, com o desenvolvimento da 

parte ocidental da cidade a ser timidamente prenunciado por medidas tomadas pelos 

monarcas anteriores. No seguimento do primeiro programa de reordenamento urbano 

surgem, fora de muralhas, dois conceitos opostos de urbanismo (CARITA, 1999, pp. 91-

92), contemporâneos à formação de Vila Nova de Oliveira. Estes correspondem, por sua 

vez, a dois lados opostos da cidade: o que se desenvolvia a partir da Ribeira para oriente, 

e o que crescia para ocidente, no seguimento da Ribeira das Naus e da Rua dos Ferreiros. 

É o desenvolvimento da sua parte ocidental que interessa particularmente para este 

estudo. 

Entre 1501 e 1502, D. Manuel assinou um conjunto de doações ao longo da Rua 

Direita de Cata-Que-Farás, na continuidade da Rua dos Ferreiros, onde se efetuavam 

obras de restruturação (CARITA, 1999, p. 91). Estes terrenos correspondiam à antiga 

Praia de Cata-Que-Farás, que existiria em finais do século XV já com uma rua58, 

construída sobre os areais, resultados do assoreamento do Tejo. Estes terrenos, no sopé 

da colina de Santa Catarina, foram doados a um grupo de armadores e altos funcionários 

 

58 Note-se que Cata-Que-Farás seria uma zona de referência para a compreensão e organização do espaço 

urbano e periurbano, uma vez que a orientação dos caminhos que ali chegavam e que dali partiam – tanto 

principais como secundários – era muitas vezes denominada segundo a sua posição em relação à praia. Em 

Lisboa de Lés-a-Lés (1981, vol. I, p. 70) Luíz Pastor de Macedo nota que a atual Rua do Alecrim era 

conhecida, em finais do século XV, como estrada que vay ter a Cata que farás, ligando-se ao núcleo 

muralhado da cidade através Portas de Santa Catarina. Também a Rua dos Ferreiros ou Tanoeiros era, 

segundo Helder Carita (1999, p. 91), chamada de rua da Porta da Oura para Cata-que-faraz. Já em 1501 

e 1502, altura em que D. Manuel I assina um conjunto de doações de terrenos nessa área, a localização dos 

mesmos era dada como ao longo da rua direita de Cata-que-faraz. 



57 

 

onde se incluíam Fernão Lourenço, Estêvão Vaz, Pedro Brandão, Henrique de 

Figueiredo, João Rodrigues Paes e o barão de Alvito (CARITA, 1999, p. 91). Foi nos 

quarteirões da Praia de Cata-Que-Farás (mais tarde, bairro dos Remolares) que o monarca 

reuniu um grupo de funcionários da sua confiança, relacionados diretamente com os 

empreendimentos navais e o comércio marítimo.  

 

Sobre estes “almasens” […] instalou D. Manuel I o seu novo paço juntando-lhe a Casa da Índia e de 

Ceuta preexistentes mas com transformações para coerência do conjunto que se definia. E que tinha 

resposta em obras levadas a cabo para poente, que visavam liberar o sítio do Cata-Que-Farás, em 

tercenas novas, às Portas da Cruz, com outras instalações portuárias na Praia da Boavista, que devia 

estar “sempre desocupada” até Santos […]. E também um cais de pedra se construiu entre a Alfândega 

e a Casa da Índia, para bom serviço das naus da Carreira, que eram as do tráfego da Índia sobretudo, ou 

somente – que os “indiáticos”, pelo seu interesse económico, mereciam especial apoio. (FRANÇA, 

2008, p. 137) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. – Helder Carita. Formação urbana da Rua Direita de Cata-Que-Farás com os quarteirões (a negro) 

doados por D. Manuel I em 1501 e 1502 a mercadores e altos funcionários. Fonte: Carita, Helder, Lisboa 

Manuelina e a formação de modelos urbanísticos da época moderna (1495-1521), 1999, p. 92. 
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Dos empreendimentos urbanos concretizados sob a administração de D. Manuel I 

– em cujas características Helder Carita antevê “[…] um plano de loteamento previamente 

desenhado […]” (1999, p. 92) – surge um conjunto de quarteirões retangulares com 

travessas perpendiculares, que se orientam e desenvolvem a partir da rua direita de Cata-

Que-Farás59 [Figura 9.]. Na sequência da Ribeira das Naus e de Cata-Que-Farás, é criado 

um novo patamar de porto para armadores particulares na Praia da Boa Vista (CARITA, 

2012, p. 20). Do desenvolvimento destas duas zonas portuárias resultaria, por sua vez, a 

necessidade de construir complexos habitacionais para dar apoio e albergar os vários 

estratos sociais ligados a estes empreendimentos. 

Uma provisão real de 1515, citada por Helder Carita em Bairro Alto - Mutações e 

Convivências Pacíficas, proibia a Câmara de autorizar a construção de habitações "[…] 

na praia de cata que faraz assi como vai desde ho cerco que vai das casas que foram do 

Secretario Antonio Carneiro ate santos […]", por forma destinar essa zona apenas a 

atividades portuárias e administrativas (CARITA, 2012, p. 20). Desta medida resultou 

que, ao longo das décadas seguintes, se desenvolvessem vários bairros nos bastidores da 

Ribeira das Naus e das tercenas, mais próximos do pano de muralha.  

De facto, os arrabaldes da cidade, mais desimpedidos e próximos dos novos focos 

comerciais, mas suficientemente próximos do centro pela proximidade às Portas de Santa 

Catarina, reuniam as condições ideais. A isto juntavam-se os seus “bons ares”, por 

oposição à sobrelotação, à ausência de higiene pública e às epidemias que circulavam 

dentro das muralhas. A fixação de população nos bastidores de Cata-Que-Farás foi um 

dos pontos de partida para o florescimento urbano que se verificará nos séculos seguintes, 

acabando por resultar numa forte ligação das suas gentes às atividades portuárias e 

comerciais: “[…] sobretudo gentes dos ofícios do Mar, galeotes, pilotos, mestres de 

carreira, petintais, carpinteiros do cais e das tercenas.” (SEQUEIRA, 1951, p. 28).  

Matos Sequeira (1951, p. 27) acrescenta ainda que o aforamento dos chãos nas 

herdades e quintas arrabaldinas passou a ser visto pelos seus proprietários como um 

negócio prometedor, que lhes oferecia mais potencial de lucro do que o cultivo das terras. 

Pelas palavras de Norberto de Araújo (1992, vol. V, p. 12), “[…] tudo quando no século 

 

59 Acrescenta ainda Carita (1999, p. 93) citando um documento transcrito por Vieira da Silva (1900, vol. II, 

p. 126) que, através da análise dos textos das doações, é possível perceber que os lotes são iguais e 

simétricos entre si e de ambos os lados da rua: “[…] desde o direito do canto das casas de Estevão Vaz que 

estão de cima da rua (em direção) direito ao mar quanto lhe o dito mar poder consentir, e ao longo da dita 

rua pública até direito do outro canto das casas de Fernão Lourenço […]”. 
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XV ficava para fora das muralhas eram herdades de Santa Catarina (a centro e a norte) e 

da Boa Vista (a parte do sul).”. Estas duas propriedades ocupavam toda a superfície do 

atual Bairro Alto, descendo a colina até às praias de Cata-Que-Farás (CARITA, 1990, p. 

19) e disponibilizando uma considerável porção de terreno, ideal para construção de 

casario. 

 

Para o Poente da muralha defensiva, com que o Rei D. Fernando cercara a cidade, desde a Torre de 

Alvaro Pais (Largo de São Roque) até o postigo do Duque de Bragança (ao fundo da atual Rua do 

Alecrim), fiava um campo dilatado, subindo para o Norte onde o topetavam moinhos de vento […]. Era 

a parte do velho arrabalde de Campolide que vizinhava a cidade, por esta banda. Olivais, vinhas, 

pomares e courelas de cultura de trigo e cevada, retalhavam esse campo, que no meado do século XV, 

se achava quasi na posse total de um judeu dinheiroso […]. (SEQUEIRA, 1951, p. 24) 

 

Ambas as herdades eram propriedade de um judeu de nome Guedelha Palaçano, 

e encontravam-se dividas pela Estrada de Santos ou da Horta Navia. A herdade de Santa 

Catarina localizava-se a norte, limitada no seu topo pela Estrada dos Moinhos de Vento, 

que seguia na direção de Campolide (CARITA, 1990, p. 19). Já a herdade da Boa Vista, 

a sul da estrada, incluía o Pico de Belver a poente (dividido em Alto das Chagas e Alto 

de Santa Catarina a partir dos desmoronamentos de 1598) e estendia-se até ao rio, pelas 

praias de Cata-Que-Farás até à Esperança (SEQUEIRA, 1951, p. 25). 

 O acesso às herdades era efetuado através de duas aberturas na muralha: as Portas 

de Santa Catarina e o Postigo do Duque de Bragança. Além do papel estruturante que as 

várias portas da cidade desempenhavam em inícios do século XVI (ROSSA, 1995, p. 

255), algumas delas eram ainda acompanhadas por um posto onde, segundo Vieira da 

Silva “[…] se cobravam os direitos de entrada e de saída de mercadorias, idêntico aos 

extintos postos fiscais.” (1987, p. 28). Entre estes postos, identificados no foral novo de 

Lisboa em 1500, encontrava-se a Porta de Sancta Catherina, constituída por “[…] uma 

quadra ou recinto retangular murado, com um ou dois vãos de portas nos seus muros 

dianteiro e posterior, e guarnecido o da frente com duas torres defensivas laterais […]” 

na zona da atual Praça Luís de Camões (SILVA, 1987, p. 25). Inserida na Cerca entre 

1373 e 1375, esta porta era, em finais de quatrocentos, o extremo ocidental da cidade e a 

ligação direta às herdades de Guedelha Palaçano. Relativamente ao Postigo do Duque de 

Bragança e à torre que possivelmente o acompanharia, muito pouco se sabe. Segundo 

Vieira da Silva, estaria localizado "[…] no topo inferior da Rua do Tesouro ou do 
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Picadeiro, e dava saída da cidade para o sítio de Cata-Que-Farás, para o poente, e para N. 

S.ª do Loreto e S. Roque, para o norte." (1987, pp. 26-27).  

O panorama dos arrabaldes ocidentais na transição do século XV para o século 

XVI era, assim, bastante rural e centrado nas práticas agrícolas. Das Portas de Santa 

Catarina saíam três vias que os atravessavam, e que Helder Carita acredita já existirem 

em finais do século XV (1990, pp. 19-20). Seguindo para norte, encostada à muralha, a 

Estrada dos Moinhos de Vento ou da Cotovia (que corresponde hoje ao troço das ruas da 

Misericórdia, de São Pedro de Alcântara e Dom Pedro V) prolongava-se até ao Postigo 

de São Roque, para depois curvar ligeiramente para a esquerda e fazer a ligação à Cotovia 

(Príncipe Real), à Estrada de Campolide e à zona do Rato. Para sul, na continuação da via 

anterior, seguia o Caminho ou a Estrada para Cata-Que-Farás (Rua do Alecrim), também 

encostada ao troço da muralha e estabelecendo uma ligação direta com a Rua Direita de 

Cata-Que-Farás e com as zonas portuárias de Cata-Que-Farás e Boa Vista. Por fim, 

partindo das Portas de Santa Catarina em direção a poente, a Estrada da Horta Navia ou 

de Santos (atual eixo Rua do Loreto – Calçada do Combro – Rua do Poço dos Negros) 

que dividia as duas herdades e fazia a ligação à ribeira de Alcântara, estabelecendo a 

comunicação com o arrabalde de Santos e o Mosteiro de Santos-o-Novo. 
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IV.2. Vila Nova de Andrade: história e fases de urbanização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Vila Nova de Andrade, que Helder Carita caracteriza como uma das mais 

vastas operações imobiliárias na história de Lisboa (1990, p. 19), o facto de o terreno 

onde se viria a erguer se achar na posse de um só proprietário, facilitou consideravelmente 

o loteamento e a construção de casario. Os terrenos de ambas as herdades encontravam-

se livres de confrontações fundiárias que limitassem o seu crescimento ou que causassem 

incoerências na malha urbana. Tal facto permitiu ainda – contrariamente ao que sucedeu 

em casos como Vila Nova de Santa Catarina ou Vila Nova da Oliveira – que todo o bairro 

fosse projetado com uma visão de conjunto [Figura 10.] que perdurou, ainda que apenas 

Figura 10. – Formação da malha urbana de Vila Nova de Andrade e do Bairro Alto de São Roque, com as 

respetivas fases de urbanização: (A) 1ª fase de 1498-1503; (B) 2ª fase a partir de 1513; (C) 3ª fase a partir 

de 1554. Fonte: Carita, Helder, “A Igreja, a Rua Larga e o Bairro Alto de São Roque”, 2006, p. 23. 
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nos quarteirões a norte, até à atualidade. Sabe-se hoje, devido à investigação desenvolvida 

por Helder Carita, que Vila Nova de Andrade foi um fenómeno diferente dos que lhe 

antecederam, no sentido em que se tratou sempre de uma iniciativa privada mantida entre 

importantes famílias nobres do século XV e XVI – os Andrade e os Atouguia –, mas 

sempre com uma estreita ligação a alto cargos do reino ou a iniciativas promovidas pela 

Casa Real. 

Logo após a sua ascensão ao trono, D. Manuel I é protagonista de uma decisão 

que influenciaria indiretamente o destino do futuro bairro: a publicação de um édito real 

(5 de dezembro de 1496) ordenando a expulsão do país de todos judeus e mouros foros, 

que perderiam as suas propriedades para quem os denunciasse. Esta decisão foi tomada 

por conta de uma condição política, já que a celebração do acordo de casamento entre D. 

Manuel I e a Infanta Isabel, filha dos Reis Católicos, implicava a condição de expulsar 

muçulmanos e judeus do território português. O édito real acabou por facilitar o processo 

de reestruturação de algumas zonas cidade, anteriormente ocupadas pelas judiarias e 

comunas judaicas, ou em posse de influentes e endinheirados judeus. As vendas que 

judeus e/ou de cristãos-novos efetuaram a fim de abandonar o Reino, a partir de 1497, 

geraram condições favoráveis à urbanização de certas áreas que, até à data, se 

encontravam inacessíveis, nomeadamente os espaços ocupados pelas antigas judiarias. 

 

Mas, se a extinção das judiarias de Lisboa e a expulsão dos seus moradores contribuiu para a edificação 

de construções que marcaram a paisagem urbana da cidade e ajudaram a construir a imagem da 

magnificência do reinado do Venturoso, não deixou também de propiciar a ocorrência de um espaço 

unificado – os muros das judiarias desapareceram e as torres e portas foram utilizadas para habitação e 

rendimento – no contexto da tessitura urbana lisboeta (…). (ANDRADE, 2006, p. 160) 

 

Esta poderá ter sido uma decisão importante na história de Vila Nova de Andrade, 

já que o proprietário das herdades em finais do século XV era um judeu conhecido por 

Guedelha Palaçano. A historiografia tem progredido no conhecimento de um passado 

mais distante do bairro, embora não seja possível recuar além deste proprietário, do qual 

tão pouco se sabe em concreto. A vastidão temporal das referências que Mário Saa atribui 

ao mesmo indivíduo60 corresponde a um período de demasiado longo, uma confusão que 

 

60 Mário Saa (1929, pp. 6-7) afirma que, na corte do rei D. João I – que reinou de 1385 a 1433 – viveu um 

judeu de nome Guedelha, que ocupou também uma posição influente e de proximidade aos reis D. Duarte 

e D. Afonso V60. No entanto, o mesmo autor chega a sugerir que o mesmo Guedelha ocuparia o cargo de 

provedor d’el Rei D. João II em 1472. 
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se pode explicar pela sucessão de vários indivíduos com o mesmo nome/apelido. Maria 

José Tavares (1993, p. 459) afirma um Mestre Guedelha Ibn Yahia ocupou, de facto, a 

posição de rabi mor de três monarcas, apesar de nada indiciar que este se trate do detentor 

das herdades. As Memorias de litteratura portugueza (1812, p. 153) incluem um Abraham 

Guedelha no capítulo terceiro, que refere alguns dos mathematicos dos reinados de D. 

Duarte I (1433-1438) e de D. Afonso V (1438-1481): 

 

Distinguio-se com brado de grande nome M.e Abraham Guedelha ou Gadelha, Hebreo Astronomo, e 

Cosmografo do Senhor D. Duarte, homem versado na historia das cousas da Geografia de África, e 

muito dado particularmente á Astronomia, mas grandemente affeiçoado á Astrologia Judiciaria: este 

foi, o que aconselhou aquelle Principe em razão de melhor agoiro, que dilatasse a hora da sua 

Acclamação. 

 

Em contrapartida existiam, durante o reinado de D. Afonso V (1438-1481), vários 

judeus cortesãos que davam pelo nome de Abraham, Abram ou Abrãao (FAINGOLD, 

s.d., p. 10), o que dificulta a identificação clara das suas identidades. Quanto ao apelido 

“Palaçano”, suspeita-se de que se poderia tratar de uma alcunha por estar ligado à corte, 

embora Maria José Tavares (2014, p. 311) refira que existe evidência de uma família 

Palaçano no século XV, ainda em reinados de D. João I. A mesma autora admite que o 

cargo de rabi mor dos judeus portugueses era antigo (1993, p. 449), representando-se 

através de uma espécie de “dinastia de rabis mores vitalícios”, que gozavam de privilégios 

e eram próximos dos monarcas. Desde o reinado de D. Afonso Henriques que, segundo a 

Maria Tavares, o cargo era ocupado pela dinastia dos Ibn Yahia, interrompida na segunda 

metade do século XIV. No entanto, os dois últimos rabi mor do reino, já no século XV, 

teriam sido novamente Ibn Yahia, e a autora identifica-os como sendo Guedelha e seu 

filho Abrãao, com este último a ocupar o cargo até à sua extinção em 1463.  

Apesar das dúvidas em torno da identidade de Guedelha, este judeu de finais do 

século XV é o mais antigo proprietário – identificado até à data – das herdades onde se 

viriam a erguer Vila Nova de Andrade e o Bairro Alto de São Roque. Um documento 

disponibilizado digitalmente pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo comprova que 

existia um Guedelha Palaçano a exercer funções de mercador e a residir em Lisboa no 

ano de 147961. Como outros judeus teria, também, uma riqueza considerável acumulada, 

 

61 Um documento datado, com incerteza, de 11 de agosto de 1479, identifica um Guedelha Palaçano Judeo 

Mercador morador da cidade de Lisboa, bem como regista a existência de um neto (Mousém Cação), filho 
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um capital que lhe permitia cultivar o apreço dos monarcas enquanto “[…] um dos 

homens mais ricos do reino, na segunda metade do século XV […]” (CARITA, 1990, p. 

19). François Soyer (2007, p. 75) acrescenta que, entre 1478 e 1480, os judeus Guedelha 

Palaçano e Issac Abravanel contribuíram com grandes quantias sobre a forma de 

empréstimo a D. Afonso V – respetivamente 1,947,415 e 1,680,000 reais – destinadas ao 

reforço da defesa do reino.  

Os documentos publicados revelam que tomou como esposa uma mulher, que 

Mário Saa (1929, p. 14) e Matos Sequeira (1951, p. 25) identificam como “Dona Judia”, 

e com quem teve pelo menos uma filha. Os dados relativos à parte final da sua vida ou 

falecimento são ainda incertos, mas não o são relativamente à sua esposa, que 

aparentemente ficou encarregue da gestão das herdades na sua ausência. Mário Saa (1929, 

p. 8) apresenta uma escritura que onde se regista que Dona Judia aforou ambas as 

herdades a Filipe Gonçalves, escudeiro de el-rei, no dia 27 de julho de 1487.  

Cerca de uma década depois, a 5 de dezembro de 1496, D. Manuel I decreta a 

expulsão dos judeus de Portugal. Apesar do desconhecimento do motivo que terá levado 

a viúva a vender o direto senhorio das herdades a Luís de Atouguia – funcionário da 

Coroa e figura próxima de membros da Casa Real – a perseguição e pressão sobre os 

judeus e os seus bens poderá ter sido um dos fortes motivos.  Luís de Atouguia tinha já 

ocupado cargos na casa do Duque de Beja D. Manuel (mais tarde D. Manuel I), onde 

desempenhava funções de contador (CARITA, 1999, p. 104). Participou ainda da 

aquisição de edifícios para instalação da primeira alfândega no Funchal em 1477 e, 

segundo Helder Carita (2013, p. 19), ter-se-á novamente deslocado ao Funchal em 1486, 

para supervisionar um conjunto de reformas, que incluíam a abertura de uma nova praça.  

Em Lisboa de Lés-a-Lés, Luís Pastor de Macedo situa a venda das herdades entre 

os anos de 1488 e 1493, com base no testamento de Luís de Atouguia, datado de 5 de 

maio de 1493, nele se instituindo um morgado que incluía “[…] huns foros as portas de 

Santa Catherina que elle comprou a molher que foy de Palaçano […]” (1981, vol. I, pp. 

 
de Bento Cação e de uma possível filha do judeu.  O documento é proveniente do Convento de Santa Clara 

de Santarém, e nele consta que um sítio denominado de casal da Ponte Pedrinha, nas margens de Queluz e 

propriedade do fidalgo Diogo Gonçalves, passa para a posse das freiras de Santa Clara, que o aforam a 

Guedelha Palaçano por três vidas, a começar em seu neto, Mousém Cação. Guedelha Palaçano vem 

identificado como “[…] Guedelha Palaçano Judeo, Mercador, morador em a Cidade de Lisboa […]” e avô 

de Mousém Cação, filho de Bento Cação. Este documento, que se julga não ter sido ainda publicado a par 

com a história do bairro, encontra-se digitalizado e disponível para consulta livre na plataforma DigitArq 

do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, com o código de referência PT/TT/CSCS/010/0011/00798. 
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231-233). A referência aos terrenos indica, para o autor, que a venda teria sido realizada 

antes da elaboração do testamento. Já Helder Carita propõe que a data de venda tenha 

rondado o ano de 1498, baseado nos  aforamentos de Mário Saa, onde se regista que “[…] 

E que depois disto Luis de atouguia veo comprar as ditas herdades aa dita Dona Judia em 

mill quatrocentos e noventa e oyto e as meteu em seu morgado” (CARITA, 1999, pp. 

103-104). Assim, Filipe Gonçalves – e, posteriormente, a sua filha Francisca Cordovil – 

passaram a pagar foro a Luís de Atouguia. Do mesmo ano regista-se a autorização, dada 

por Luís de Atouguia a Francisca Cordovil e ao marido Bartolomeu de Andrade, para 

abrirem uma rua junto às Portas de Santa Catarina e aí construírem casario (CARITA, 

2013, p. 21). 

Por desconhecimento de documentação divulgada posteriormente, Júlio de 

Castilho assumiu que Bartolomeu de Andrade era o detentor do senhorio das herdades, 

que lhe teria chegado por herança familiar. O facto de a toponímia do bairro remeter para 

o apelido dos Andrade contribuiu para sedimentar a certeza do olisipógrafo. Baseado 

apenas em “informações de linhagistas” e partindo desta suspeita, dedicou alguns 

capítulos do primeiro volume à genealogia de Bartolomeu de Andrade 62, tarefa que se 

revelou infrutífera para a investigação em causa. 

Com a publicação de Origens do Bairro Alto de Lisboa: verdadeira notícia 

(1929), Mário Saa corrige a lacuna. Através da divulgação de um conjunto de 

pergaminhos que remetiam à época de construção do bairro – que obteve através de 

herança familiar – o autor teve acesso a “[…] uma porção das primeiras escripturas 

d’aforamentos e em que em cada uma delas toda a história das origens se relata.” (SAA, 

1929, p. 6). A análise destes documentos permite esclarecer o equívoco de Júlio de 

Castilho63: eram os Atouguia os senhorios diretos do terreno. Por sua vez os Andrade, 

seus foreiros, dispunham do domínio útil dos terrenos, responsabilizando-se pelo seu 

loteamento e urbanização. As herdades nunca foram, portanto, propriedade dos Andrade, 

 

62 Cf. Júlio de Castilho, Lisboa Antiga – O Bairro Alto, vol. I, caps. I-III. 

63 No prefácio explicativo que acompanha o 1º volume da 3º edição de Lisboa Antiga – O Bairro Alto (1954, 

pp. 11-29), dirigida, revista e anotada por Gustavo de Matos Sequeira, o autor aborda a confusão de Castilho 

relativamente ao senhorio direto das duas herdades. Destacando o texto de Mário Saa como um marco, um 

contributo fundamental para um melhor entendimento da história do bairro, Sequeira traça um percurso 

histórico mais claro baseando-se neste recurso documental, que ainda não seria conhecido por Castilho à 

época. 
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mas sim dos Atouguia e, antes deles, de Guedelha Palaçano64. O foro dos terrenos chegou 

à família por via da segunda mulher de Bartolomeu de Andrade, Francisca Cordovil, que 

era filha e herdeira de Filipe Gonçalves.   

 

“[…] pollo qual foy dito que hera verdade que Dona Judia molher que foy de Guedelha Palaçano aforou 

a herdade em que se ora faz a dita villa nova e outra mais adiante a que chamam de Boa Vista a Felipe 

gonsalves escudeiro dell Rey nosso Sõr e cidadãao que Deus haja pay de Francisqua Cordovill sua 

molher por certo foro de triguo fatiota pera sempre segundo se contem em pubrico contrauto do dito 

aforamento por Allvaro Afonso tabaliam que foy em a dita cidade em vynte e sete dias do mes de julho 

do ano de mill quatrocentos e oytenta e sete años E que depois disto Luiz da Atouguya veo a comprar 

as ditas herdades aa dita Dona Judia per o verdadeiro senso dellas e as meteo em seu morgado o quall 

morgado ora menystra seu filho Lopo da Atouguia […].” (SAA, 1929, p. 14) 

 

Numa escritura de 4 de outubro de 1526, que Mário Saa transcreve na publicação, 

regista-se o longo processo de compras e aforamentos das herdades. É nesta publicação 

que Saa, baseado nos documentos em sua posse, propõe uma primeira data para o início 

da urbanização, anterior à fixação dos jesuítas em São Roque: o ano de 1513. 

 

O 15 de Dezembro de 1513 é a data da fundação do Bairro Alto por corresponder á data da escritura 

tabelónica que iria desde logo iniciar aforamentos para construção de casas. […] 

Castilho, o historiador dos bairros de Lisboa, com cinco volumes sôbre o Bairro-Alto, chegara a 

presentir um comêço anterior aos jesuitas; mas, sem documentos diretos e envolvido em enorme 

confusão, acabou por declarar não se entender, criando todavia erradas hipóteses por uma errada via 

genealógica. A verdade é que as terras em questão não pertenceram, como supoz Castilho, aos 

ascendentes dos Andradas mas vieram a eles em casamento e ainda como foreiros dos Atouguias aos 

quaes tiveram de pedir autorização para sub-aforarem as ditas terras em talhões. (SAA, 1929, pp. 5-6) 

 

Em Bairro Alto – Tipologias e Modos Arquitectónicos (1990) Helder Carita 

assume a data de 1513 como o início da urbanização de Vila Nova de Andrade, baseado 

nos documentos divulgados por Mário Saa. Todavia, aquando da publicação de Lisboa 

manuelina: e a formação de modelos urbanísticos da época moderna (1495-1521) em 

1999, o autor divulga um documento de 1498, onde consta a autorização para abertura de 

uma rua não identificada. Nele se afirma que “[…] Bartolomeu filho de Filipe Gonçalves 

escudeiro sucedeu como senhorio util da herdade a santa catarina… casado com Francisca 

 

64 Gustavo de Matos Sequeira (1951, p. 26) refere que, em 1557, os Atouguia ainda continuavam a ser 

senhorios diretos das herdades, já que […] Francisco Alvares de Atouguia, em 1557, ainda figura, numa 

escritura de venda de foro de terrenos junto à igreja de Santa Catarina, feita por Paulo Paiva (filho de Vasco 

de Pina e de Isabel de Andrade) à Rainha D. Catarina.”.  
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Cordovil podem ali fazer uma rua e casas […]” (CARITA, 1999, p. 103). Passou-se, desta 

forma, a considerar a data de 1498 como o início do novo bairro, ao invés do pré-

estabelecido 1513.  

O avanço da investigação revelou que não é totalmente correto considerar 1498 o 

início da urbanização, uma vez que apenas indica a intenção de abrir uma rua, não 

especificando quando se terá procedido à sua construção. Através de informação 

divulgada em 2018, a propósito da colaboração de Helder Carita na obra Projeções de 

Lisboa, admite-se uma nova mudança na cronologia. Esta derivou, segundo o próprio, de 

investigações que estão a ser realizadas à documentação da Casa Atouguia, guardada no 

Arquivo da Misericórdia de Lisboa (CARITA, 2018b, p. 29). Verdadeiramente 

importante para marcar o início da primeira fase de urbanização parece ser um documento 

de 1503. Apesar de Helder Carita já se ter referido a ele em A Igreja, a Rua Larga e o 

Bairro Alto de São Roque (2006, p. 24) e em Bairro Alto – Mutações e Convivências 

Pacíficas (2013, p. 21), só na obra Projeções de Lisboa admite que, após as investigações 

realizadas, passará a considerar o ano de 1503 como a data de início do novo bairro. 

 

Acção mais importante, pela amplitude das proporções que irá tomar, em 1503, Lopo de Atouguia e 

Bartolomeu de Andrade assinam um acordo para dar início à urbanização de Vila Nova de Andrade 

(futuro Bairro Alto). Este contrato dava autorização para os Andrade urbanizarem duas grandes 

propriedades situadas fora da antiga cerca fernandina, junto das Portas de Santa Catarina (atual Largo 

do Chiado). Analisando este documento, apercebermo-nos da referência a um plano de urbanização com 

lotes de métricas precisas e de rigorosa geometria. (CARITA, 2018b, p. 29)  

 

Francisca Cordovil e Bartolomeu de Andrade, que já tinham obtido uma 

autorização de Luís de Atouguia para proceder à abertura de uma rua em 1498, 

reconhecem Lopo de Atouguia como senhorio e permanecem seus foreiros. No entanto, 

parece ter havido hiato temporal de inatividade, porque só em 1503 é que assinam novo 

acordo entre si, dando início à urbanização efetiva de Vila Nova de Andrade.  

Este acordo entre senhorio e foreiros é importante a vários níveis. Em primeiro 

lugar porque, ao consentir na urbanização dos terrenos, faz “[…] referência a um plano 

de urbanização com lotes de métricas precisas e de rigorosa geometria.” (CARITA, 

2018b, p. 29) uma vez que, a título de pagamento, os Andrade cedem a Lopo de Atouguia 
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e sucessores um chão na herdade do Poço do Chapuz65, com dimensões já estabelecidas 

e sem obrigação de pagamento de qualquer foro ou tributo. Estas condições impostas para 

o novo lote confirmam que existia um cuidado especial em predefinir as características 

do edificado da nova urbanização que se iniciava na herdade da Boa Vista. 

Atentando ao facto de que as que as zonas portuárias de Cata-Que-Farás e da Boa 

Vista se desenvolveram mais intensamente entre 1501-1503 (CARITA, 1999, pp. 91-92), 

é plausível que a urbanização de Vila Nova de Andrade – nascida para providenciar apoio 

e habitação aos trabalhadores – não se tenha iniciado antes do novo século. Se assim for, 

não só terá existido uma janela temporal de cerca de cinco anos (1498-1503) como 

também uma excelente oportunidade para elaborar um “[…] plano urbanístico mais 

ambicioso […]” (CARITA, 2006, p. 24) que, a curto prazo, retirasse o maior partido do 

espaço disponível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 Matos Sequeira estima que o Poço do Chapuz, um antigo poço público da cidade, ter-se-á localizado 

entre a Rua da Horta Seca e o Largo Barão Quintela, na antiga herdade da Boa Vista. 
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IV.2.2. A primeira fase de urbanização (c. 1498/1503-1513) 

 

A documentação divulgada parece, de facto, sugerir que a nova urbanização se 

tenha iniciado na herdade da Boa Vista, a sul da Estrada de Santos. Os arruamentos que, 

com grande probabilidade, existiriam antes de 1500 seriam: a Estrada de Santos, que 

conduzia à antiga zona de Santos; a Estrada para Cata-Que-Farás, que seguia em direção 

à praia de Cata-Que-Farás; e a Estrada dos Moinhos de Vento ou da Cotovia, que se 

prolongava além de São Roque e fazia a ligação à Estrada de Campolide. 

 Localizados tão perto da Ribeira quanto de uma das principais portas da cidade, 

os terrenos a sul da Estrada de Santos foram, provavelmente, espaços bastante 

requisitados pelos “mesteres relacionados com a marinhagem” (CARITA, 1990, p. 21), 

já que pouco mais abaixo se encontravam em desenvolvimento os quarteirões das praias 

da Boa Vista e de Cata-Que-Farás.  

 

E fêz-se um plano regular de urbanização sôbre terrenos rústicos, e começou-se a abrir talhões, e 

entraram a construir-se tímidas casas, quási tôdas para gente marítima que vinha subindo ao Alto lá 

debaixo desde a Boa Vista: capitãis, mesteirais, calafates, operários das fainas navais. (ARAÚJO, 1992, 

vol. V, p. 83) 

 

Por desconhecimento, Júlio de Castilho desvaloriza o passado de Vila Nova de 

Andrade anterior à fixação dos jesuítas afirmando que, antes de 1553, não passaria de um 

“[…] aglomerado de prédios que insensivelmente se iam edificando por fora da porta de 

Santa Caterina […]” (1954, p.83). Mário Saa recua esta dada – sustentando-se pela 

documentação em sua posse – assegurando que os primeiros alinhamentos de ruas teriam 

sido iniciados em janeiro de 1514, nomeando as ruas do Norte, Primeira, Segunda, 

Terceira, da Bôa-Vista e das Froles. Acrescenta ainda que, em 1515, já existiria também 

a Rua do Vale, seguindo-se-lhe as ruas do Cabo, do Outeiro, da Barroca do Mar e do 

Castelo. 

Já Gustavo de Matos Sequeira, com base nos resultados da investigação realizada 

pelo próprio e apresentada no Estudo Parcial de Urbanização – Remodelação do Bairro 

Alto (1951, p. 29), indica que as escrituras dos aforadores às quais teve acesso permitem 

documentar, quase que meticulosamente, quais as primeiras ruas a ser escolhidas para 

construção de casas, embora não acrescente qualquer informação adicional. 
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A Rua das Froles, as ruas primeira, segunda e terceira, a do Cabo, a do Outeiro, a da Barroca do Mar, a 

do Castelo, que aparecem a ser escolhidas pelos aforadores, nas primeiras escrituras atiram para longe 

a história das actuais ruas das Flores a da Barroca, do Alecrim, do norte e de outras.  (SEQUEIRA, 

1951, p. 29) 

 

No entanto, na 3ª edição revista que dirigiu sobre Lisboa Antiga – O Bairro Alto, 

o autor deixa uma nota onde corrige que “As ruas das Flores, a do Castelo, e do Outeiro, 

pertenciam à génese do bairro, e já são nomeados em 1516, pelo menos, como outras que 

então se nomeavam «do Cabo» e da «Barroca do Mar».” (1954, p. 86). Helder Carita 

chega também a propor que as ruas das Flores, da Ametade e das Parreiras tivessem 

surgido em 1498 (1999, p. 105). 

Apesar de não ser possível identificar a localização de grande parte das ruas 

originais, algumas das que são referidas pelos autores existiam, de facto, em meados do 

século XV, e são mencionadas por Cristóvão de Oliveira no seu Sumário de 1551. De 

entre as identificadas, apenas a Rua do Outeiro aparece contabilizada na Freguesia de 

Nossa Senhora dos Mártires66, enquanto que a Rua das Flores, a Rua do Outeiro, a Rua 

do Norte67, a Rua do Castelo e a Calçada da Boa Vista foram contabilizadas na Freguesia 

de Nossa Senhora do Loreto68. 

Nas plantas onde José Valentim de Freitas (1791-1870) representa Lisboa anterior 

a 1755 [Figura 11.] identifica na área correspondente a Vila Nova de Andrade: a Rua das 

Flores, que mantém a sua designação até hoje; a Rua das Parreiras, e a Rua do Conde que, 

apesar da mudança de nome se sabe que corresponderia à Estrada para Cata-Que-Farás.  

 

 

66 Segundo Cristóvão Rodrigues de Oliveira, dois anos antes da fixação dos jesuítas em São Roque, a 

Freguesia de Nossa Senhora dos Mártires contabilizava 1209 casas dentro de muros e nos arrabaldes junto 

aos muros, 2552 vezinhos e um total de 12435 almas. Cf. OLIVEIRA, Cristóvão, Lisboa em 1551: sumário 

em que brevemente se contém algumas coisas assim eclesiásticas como seculares que há na cidade de 

Lisboa (1551). Lisboa: Livros Horizonte, 1987, p. 27. 

67 Em Origens do Bairro Alto de Lisboa: verdadeira notícia, Mário Saa (1929, p. 9) afirma que a Rua do 

Norte foi “[…] chamada assim por haver sido a primeiro a Septentrião […]”. Gustavo de Matos Sequeira 

parece concordar com esta possível origem toponímica, já que em nota explicativa à 3ª edição de Lisboa 

Antiga – O Bairro Alto (1954, p. 128), refere que a Rua do Norte assim se designa por ter estado entre as 

primeiras a ser aberta no bairro, com traçado no sentido Norte. 

68 Segundo Cristóvão Rodrigues de Oliveira, a Freguesia de Nossa Senhora do Loreto contabilizava, no ano 

de 1551, 1155 casas, 1748 vezinhos e um total de 8679 almas. Cf. OLIVEIRA, Cristóvão, Lisboa em 1551: 

sumário em que brevemente se contém algumas coisas assim eclesiásticas como seculares que há na cidade 

de Lisboa (1551). Lisboa: Livros Horizonte, 1987, p. 29. 
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As plantas elaboradas por José Valentim de Freitas  – que são dos poucos registos 

que nos chegam dos quarteirões da primeira fase antes de 1755 – vêm ainda identificadas 

as serventias principais da antiga Estrada de Santos (que já toma o nome de Rua do 

Loreto) seguindo-se-lhe paralelamente, para sul, a Rua da Horta Seca, que ainda mantém 

a sua designação e uma localização aproximada à original. Perpendiculares a estas, e 

Figura 11. – José Valentim de Freitas (c. 1850-1860). Planta de Lisboa anterior ao Terramoto – Estudo 

parcial englobando os quarteirões de Cata-Que-Farás e de Vila Nova de Andrade (à esquerda). Fonte: 

Biblioteca Nacional Digital. 
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paralelas à Rua do Conde, surgem todas as ruas secundárias: a Rua das Flores, a Rua da 

Ametade fora das Portas de Santa Catarina e a Rua das Parreiras. 

Em grande parte dos casos, os nomes das ruas mais antigas estão ligados à 

identidade e à condição social dos primeiros habitantes da zona: estratos sociais mais 

baixos, ligados aos ofícios do mar ou aos empreendimentos navais. Identificam-se, no 

Sumário de 1551, designações como a Rua do Cabo, a Rua da Barroca do Mar ou a Rua 

dos Calafates, apesar da incerteza relativamente à sua localização ou antiguidade. A Rua 

das Gáveas, por sua vez, aparece também mencionada, correspondendo a uma rua que 

ainda hoje existe numa serventia do Bairro Alto e que desemboca na Praça Luís de 

Camões. Outros topónimos transparecem uma certa “origem rural” (CARITA, 1990, p. 

21), uma característica que ainda marcava os terrenos e os seus habitantes em inícios do 

século XVI. Exemplos desses fenómenos podem ser encontrados em nomes como a Rua 

do Outeiro, a Rua da Orta ou a Rua da Horta Seca. 

Uma das dissonâncias verificadas em Vila Nova de Andrade relativamente a 

outros fenómenos urbanos, advém do facto de as suas ruas aparecerem já registadas com 

nomes próprios69, ao invés de serem identificadas por meio de referenciais externos, ou 

seja, pela sua localização relativamente pontos marcantes de referência que “[…] 

desempenhem a função constante de símbolos de direção” na realidade diária (LYNCH, 

1982, p. 59). Era o caso de caminhos mais antigos e familiares à população, como a 

Estrada para Cata-Que-Farás ou a Estrada dos Moinhos de Vento: Cata-Que-Farás era 

uma zona de praia conhecida fora de muralhas, cuja denominação se encontrava já 

enraizada no vocabulário popular de Lisboa; por outro lado, os moinhos de vento eram 

elementos rurais que marcavam a paisagem de quem se deslocava em direção a São Pedro 

de Alcântara. Era, portanto, criado um léxico que orientava a vida do vulgo – onde se 

incluía a nomeação dos arruamentos – não por meio de procedimentos oficiais, mas pela 

sua sedimentação e familiarização na memória dos habitantes, devido ao elo que 

estabelecia entre o espaço físico e o espaço simbólico. 

O estudo da toponímia da época é um dos melhores recursos para traçar uma 

caracterização aproximada do bairro em inícios de século, identificando-se 

 

69 De referir que o estabelecimento de regras próprias para a designação de espaços dentro e fora da cidade 

só começou a definir-se como prioridade para Lisboa no século XIX, a propósito da organização de um 

serviço de correios eficaz e da constituição de um corpo de polícia. Entre 1836 e 1878, a tarefa de denominar 

oficialmente as vias públicas foi entregue ao Governo Civil de Lisboa, tendo posteriormente passado a ser 

competência da Câmara Municipal (MARTINS, 2007, p. 230). 
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frequentemente alusões a elementos-chave do e no espaço, como a constituição irregular 

do terreno ou orientação das vias. No caso específico de Vila Nova de Andrade, o estudo 

da sua antiga toponímia é uma das poucas fontes que ainda viabilizam, dentro do possível, 

a rememoração dos seus espaços, bem como da memória dos lugares e das suas gentes. 

Comparando as plantas de Valentim de Freitas e o aspeto atual dos quarteirões das 

Chagas, é possível notar que o cadastro da primeira fase de urbanização, abaixo da atual 

Praça Luís de Camões, foi significativamente alterado com o terramoto de 1755 e a 

posterior reconstrução da cidade, tal como se verifica em outras zonas circundantes, como 

o Bairro da Bica ou Cata-Que-Farás. Também José-Augusto França identifica esta zona 

como uma das mais afetadas, quer pela intensidade do próprio terramoto – que terá 

atingido o grau 10 na escala de Mercalli naquela área – quer pela devastação causada 

pelos incêndios [Figura 12.].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escassez de plantas que representem a zona sul do bairro pré-terramoto 

sobreleva a importância aos registos de Valentim de Freitas (CARITA, 2018b, p. 30), que 

Figura 12. – José-Augusto França. Zonas atingidas pelo terramoto de 1755. Fonte: França, José-Augusto, 

A reconstrução de Lisboa e a arquitetura pombalina, 1978, p. 13. 
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estão entre os poucos a apresentar uma configuração aproximada dos quarteirões poentes 

do bairro antes da catástrofe. 

Consoante a fase de construção onde se inserem, os quarteirões de Vila Nova de 

Andrade testemunham gradualmente a experimentação de novas normas urbanas e a 

fixação de várias classes sociais no seu espaço. Comparando as representações do traçado 

da primeira fase de urbanização com as da segunda e da terceira, é possível notar essa 

evolução. As três fases transparecem diferenças claras no traçado, à medida davam 

resposta ao interesse crescente de outras classes sociais mais abastadas e adotavam, com 

cada vez maior rigor, as normas urbanísticas impostas por D. Manuel I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No quarteirões mais antigos da zona sul, compreendidos entre as atuais Rua do 

Ataíde/Pátio Pimenta e Rua da Horta Seca, manifestar-se-iam alguns resquícios do 

urbanismo medieval, nomeadamente na estrutura e no prolongamento das vias: o “[…] 

valor de continuidade e coesão da rua medieval […]” (CARITA, 1990, p. 47) resultou em 

Figura 13. – Helder Carita. Início da urbanização de Vila Nova de Andrade (a negro). Fonte: Carita, Helder, 

Lisboa Manuelina e a formação de modelos urbanísticos da época moderna (1495-1521), 1999, p. 102. 
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quarteirões mais compridos, delimitados por ruas com larguras de pouca variação, 

privilegiando o valor de continuidade em detrimento da ortogonalidade [Figura 13.]. 

Apesar de as ruas se encontrarem hierarquizadas, com as principais no sentido sul-

norte e as secundárias desenvolvendo-se perpendicularmente às primeiras, é possível 

notar – nomeadamente nas plantas de Valentim de Freitas – que o traçado se encontra 

muito dependente da configuração do terreno de implantação (CARITA, 2006, p. 24). 

Apesar disso, retira um grande partido da inclinação, tanto a nível de salubridade como a 

nível estético: não só permitia que os detritos das ruas escoassem naturalmente, como 

criava uma panorâmica única para quem descia os seus quarteirões: o olhar convergia – 

e ainda converge, apesar da obstrução visual causada pela altura das edificações – sobre 

o rio Tejo. 

A Rua das Chagas é um desses exemplos. A sua orientação e localização sobre 

uma linha de festo permitem que tenha uma cota relativamente mais elevada que as 

restantes e, portanto, uma “[…] panorâmicas de grande amplitude sobre o bairro, rio e 

margem sul […]” (Instituto Superior Técnico, s.d., p. 35). De resto, grande parte da zona 

que corresponde à primeira fase de urbanização é caracterizada por declives superiores a 

8%, com algumas zonas a atingir percentagens na ordem dos 16-25% (Instituto Superior 

Técnico, s.d., p. 38).  

Outro dos pontos a reiterar na análise do traçado, seja da primeira fase ou das fases 

subsequentes, é mencionado por Helder Carita em Bairro Alto: Tipologias e Modos 

Arquitetónicos: a ausência de uma praça principal ou largo que, por norma, seriam os 

elementos centrais e estruturadores de todo o bairro (1990, p. 21). Segundo o autor, a 

opção pela supressão destes elementos deveu-se à pressão de construir uma grande 

quantidade de edifícios em tempo limitado. Recorreu-se, para isso, à economia dos 

espaços e ao seu máximo aproveitamento, por forma a dar resposta à cada vez maior fatia 

de população que procurava fixar-se nos arrabaldes.  

As consequências dessa pressão estão também expressas nas dimensões dos lotes 

que eram cedidos para aforamento. No documento citado por Helder Carita em Projeções 

de Lisboa – no qual se estabelece o acordo entre os Andrade e os Atouguia para o início 

da urbanização (1503) – são transcritos alguns pormenores do chão70 que foi doado a 

 

70 A medida agrária medieval designada por chão, era a unidade-base que compunha os quarteirões. Um 

chão corresponderia, sensivelmente, a um lote de 60 palmos (13,2 metros) de comprimento por 30 palmos 

(6,6 metros) de largura. 
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Lopo de Atouguia, a título de pagamento pela autorização para urbanizar as propriedades. 

Neste acordo em específico, o espaço cedido a Lopo de Atouguia e aos seus sucessores 

para “[…] fazer casas e qualquer outra benfeitoria […]” no novo bairro, corresponderia a 

quatro vezes a medida do tradicional chão: “O documento transcreve, ainda, as medidas 

deste chão, num duplo quadrado, com … doze braças de comprido e seis de largo… 

(120x60 palmos). As dimensões do chão corresponderiam, assim, a 4 lotes de 30x60 

palmos.” (CARITA, 2018b, p. 29). Também Miguel Leitão de Andrade anota esta medida 

básica de lote no Diálogo Décimo da sua Miscellanea (1629, p. 276), sugerindo que, no 

século XVII, estaria já normalizada na restante cidade: "Os quais (eſtendendoſe Lisboa) 

ſe forão afforando em chãos, (he chão hũa medida de quevſa eſta cidade de ſeſenta palmos 

de comprido, & 30. de largo) [...]".  

A referência a este modelo, que também se encontra na base do loteamento do 

Regimento da Ribeira em 1498, é um testemunho da “[…] aplicação de sistemas métricos 

proporcionais que se estendem da arquitetura ao urbanismo […]” (CARITA, 2018b, p. 

29) e cuja reincidência é comum – com variações dependentes da condição social – em 

várias intervenções urbanas realizadas, em particular durantes os séculos XVI-XVII71. 

Esta intenção de replicar – intencional e racionalmente – tipologias, modelos ou 

proporções, é também uma opção vantajosa de economia de tempo e de recursos. 

 

[…] nalguns casos aparecem também lotes correspondendo a meio chão, destinados a uma população 

de mais fracos recursos económicos. Embora menos frequente, verifica-se também a junção de mais do 

que um lote ou mesmo a ocupação de todo um quarteirão, como por exemplo nos casos do Palácio 

Andrade e do Palácio Ludovice. 72 

 

A questão da escala do lote também é importante. A necessidade de providenciar 

habitação a famílias com possibilidades económicas distintas resultou no surgimento de 

diferentes tipos de lotes, com dimensões variáveis entre si e dependentes do espaço que 

cada proprietário estaria disposto a pagar. Para Hélder Carita (1990, p. 48), a permanência 

de classes sociais mais baixas em zonas mais antigas do bairro – em particular nas 

 

71 Retirado de “Bairro Alto de São Roque / Vila Nova de Andrade”. In: Sistema de Informação para o 

Património Arquitetónico. Disponível em: 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5019  

72 Retirado de “Bairro Alto de São Roque / Vila Nova de Andrade”. Em: Sistema de Informação para o 

Património Arquitetónico. Disponível em: 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5019 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5019
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5019
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primeiras décadas do século XVI – fez com que surgissem várias soluções de economias 

de medidas focadas numa escala mais reduzida: correspondências de empenas entre os 

lotes de uma rua e de outra, lotes mais estreitos que correspondiam a metade de um chão 

ou mesmo a ocupação de dois lotes num espaço que, do lado oposto do quarteirão, 

corresponderia apenas a um chão. Atentando ao perfil social de grande parte dos 

primeiros habitantes da zona, construções de grandes dimensões ou que ocupassem muito 

espaço útil teriam sido, numa primeira fase, consideradas dispensáveis e 

empreendimentos não justificáveis. 

 

Estes lotes estreitos pelo seu carácter e distribuição interior evidenciam a permanência de tradições 

medievais requeridas pela faixa de população do bairro com menos disponibilidades financeiras.  

Ao lote estreito corresponde a uma estrutura de edifício simplificada, onde o barrotamento dos andares 

assenta diretamente nas empenas laterais. A pequena estrutura do edifício obrigava a um fogo comprido 

e a um logradouro mínimo. A largura do quarteirão relativamente estreito com uma variação entre 20 e 

30 metros, acentuava uma forte densidade de área construída; esta métrica correspondia como vimos a 

pequenos edifícios e a uma forte ocupação de construção. (CARITA, 1990, p. 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conjunto de quarteirões que corresponde a esta primeira fase, a sul da Estrada 

de Santos, estão entre os mais alterados a partir do século XVIII [Figura 14.]. Tendo sido 

particularmente afetados pelo terramoto, foram sendo adaptados e reconstruídos segundo 

novas métricas pombalinas: as ruas das Chagas, da Horta Seca, das Flores e do Ataíde 

Figura 14. – Pormenor retirado da reprodução da Planta de Lisboa arruinada pelo terremoto de 1755, 

com sobreposição do novo plano de reconstrução dos arquitetos Eugenio dos Santos de Carvalho e 

Carlos Mardel (Lisboa, 1909). Fonte: Biblioteca Nacional Digital [adapt.]. 
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foram alargadas e corrigidas. Os quarteirões alongados e estreitos deram lugar a quatro 

blocos semelhantes e quadrangulares, atravessados por duas ruas: no sentido norte-sul 

pela Rua da Emenda (ou Rua das Parreiras, segundo das Plantas de Valentim de Freitas) 

e no sentido este-oeste por uma nova rua, a do Sequeiro das Chagas (atual Travessa 

Guilherme Cossoul) [Figura 15.]. Suprimiu-se o arruamento existente entre a Rua das 

Flores e a Rua da Emenda (CARITA, 1990, p. 49), que Valentim de Freitas regista sob o 

topónimo Rua da Ametade fora das Portas de Santa Catarina, o mesmo ocorrendo com o 

arrumamento localizado entre a Rua da Emenda e Rua das Chagas. Em 1788 é aberto, por 

iniciativa do Barão de Quintela, um largo que, distanciando-se da “[…] ordem urbanística 

pombalina […]”, interrompeu a continuidade da Rua do Alecrim, de forma idêntica ao 

que acontecia em outras ruas da capital, como a Rua Nova dos Mártires (SILVA, 2001, 

p. 883). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os quarteirões a norte da Estrada de Santos – hoje conhecidos como Bairro Alto 

de São Roque – não sofrem o mesmo grau de destruição, e tratando-se de uma área 

consideravelmente maior, ainda preservaram uma configuração próxima da original.  

 

A métrica pombalina de quarteirões era incompatível com a malha urbana do Bairro Alto. Só uma 

expropriação em grande escala, como se verificou noutras áreas de Lisboa, teria permitido grandes 

construções e uma alteração da estrutura do bairro. Com a permanência da estrutura fundeária 

Figura 15. – Travessa Guilherme Cossoul, que atravessa horizontalmente os quarteirões das Chagas, 

estabelecendo a ligação entre a Rua das Chagas e a Rua das Flores. Fonte: Fotografia da autora. 
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quinhentista, a métrica e estrutura rítmica do quarteirão resiste às transformações do período pombalino. 

(CARITA, 1990, p. 51) 

 

Contudo, este processo evolutivo sofreu um hiato temporal. Em 1505, escassos 

anos após o início da urbanização de Vila Nova de Andrade, a peste propaga-se por 

Lisboa. Embora a corte se tenha retirado da cidade, D. Manuel I não deixou de autorizar 

algumas intervenções no espaço dos arrabaldes ocidentais, ainda que menos 

significativas. Com a sucessão de epidemias nos anos seguintes, a improvisação de um 

cemitério para as vítimas da catástrofe – nomeadamente um que se localizasse fora da 

cidade sobrelotada – tornou-se uma prioridade. O monarca solicitou a Veneza uma 

relíquia de São Roque de Montpellier no sentido de proteger a população e, para 

veneração da mesma, iniciou em 1506 a construção de uma pequena ermida contígua ao 

cemitério, num ‘ermo campestre’ conhecido como rocio da Trindade (CASTILHO, 1954, 

vol. I, p. 71)73. Embora tratando-se de uma empreitada de dimensões reduzidas, a 

construção da ermida incrementou a fixação de mais população no bairro nas décadas 

seguintes e terá um grande impacto nas fases posteriores do seu desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 Esta informação é também registada pelo padre jesuíta Baltazar Telles, na Crónica que redige sobre a 

Companhia de Jesus (1677, Vol. 2, p. 92). 
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IV.2.3. A segunda fase de urbanização (1513) 

 

Houve plano: e não foi o acaso quem o delineou, o acaso, que assim se chamava o arquitecto moirisco 

da Lisboa velha. Admira-se uma grelha quási simétrica de formosas ruas cruzadas em ângulos rectos. 

Ali já há progresso palpável, ordem, sistema, que é o segredo das obras grandes; já alvorece o rigor 

pombalino da nossa Baixa de hoje; já as avenidas são relativamente largas e alinhadas; em suma: sôbre 

aquela amostra de edificação arregimentada, cómoda, e clara, paira (ou eu me engano muito) o 

pensamento claustral, o espírito luminoso e uniforme da Companhia. (CASTILHO, 1954, vol. I, p. 85) 

 

Aquela que Helder Carita identifica como a segunda fase de urbanização de Vila 

Nova de Andrade, iniciada em 1513, desenvolve-se por um período de cerca de meio 

século e compreende-se entre dois marcos da história do bairro: a sua fundação (c. 1503) 

e a fixação da Companhia de Jesus em São Roque (1553). 

Em Lisboa Antiga – O Bairro Alto, Júlio de Castilho desconsidera este período 

intermédio, por via de não possuir informação que lhe sugerisse o contrário. Da referência 

a Bartolomeu de Andrade e a uma extensa descrição genealógica, o autor passa de 

imediato para a fixação dos jesuítas na ermida de São Roque. Apesar de ser evidente que 

o autor desconfia de um passado mais antigo, ligado a uma vila às abas de Lisboa, a 

narração efetiva da história do Bairro Alto inicia-se apenas em 1553. 

 

Sim, Vila Nova de Andrade; mas o título de «Vila Nova», demonstrando a tendência da Cidade a 

expandir-se sôbre o Poente, êste título dado ao aglomeramento de prédios que insensivelmente se iam 

edificando por fora da Porta de Santa Caterina, é muito mais antigo, é anterior aos Jesuítas.  

(…) O que se vê portanto é o seguinte: Vila Nova, isto é o embrião de uma póvoa importantíssima, 

existia em começo desde o século XIV; o arroteamento principou; mas o verdadeiro aproveitamento 

regular e metódico, das herdades circunjacentes, e a sua total transformação em serventias urbanas, 

deveu-se ao impulso civilizador da Companhia de Jesus. (CASTILHO, 1954, vol. I, pp. 83-84) 

 

Para Castilho (1954, vol. I, p. 85) fica claro que o mérito da grelha quási simétrica 

do Bairro Alto de São Roque se deve ao “espírito luminoso e uniforme” da Companhia 

de Jesus e não à intervenção de figuras da nobreza, como Lopo de Atouguia ou 

Bartolomeu de Andrade. Atualmente sabe-se que a instituição religiosa, apesar de ter 

contribuído exponencialmente para a fixação de classes sociais mais altas no bairro, não 

interveio diretamente na sua urbanização.  
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Helder Carita não contesta que, a partir do estabelecimento da Companhia de 

Jesus na antiga ermida, o bairro sofreu uma considerável mudança física e social, em 

particular nos novos quarteirões que surgiam a norte da Travessa da Queimada. Tal não 

excluí, no entanto, que tenha existido uma fase intermédia de crescimento não menos 

importante que as restantes e que, segundo o mesmo autor, se encontra também 

documentada nos aforamentos de Mário Saa, compreendidos entre 1513 e meados da 

década seguinte (CARITA, 2012, p. 23).  

Apesar de se desconhecer o autor do plano de Vila Nova de Andrade – se é que 

existiram, de facto, um autor e um plano – o grande protagonista e responsável pela 

urbanização dos terrenos foi Bartolomeu de Andrade, até à data incerta do seu 

falecimento, que se terá dado antes do ano de 1520 (SAA, 1929, p. 10). Bartolomeu de 

Andrade foi, segundo Castilho (1954, vol. I, p. 47), escudeiro e fidalgo acrescentado 

cavaleiro em 1513, tendo ocupado importantes funções como Almoxarife das Tercenas e 

Almazéns do Reino, o que o incluía num círculo restrito de altos funcionários do Estado. 

Os 408 habitantes de Vila Nova de Andrade que Henrique da Mota regista em 

1528 (CARITA, 1990, p. 23), a juntar aos contratos divulgados por Mário Saa em 1929, 

revelam uma lacuna na história do bairro. Através deste número é possível constatar que, 

ainda sem a influência da Companhia de Jesus, o bairro passou a albergar mais de quatro 

centenas de habitantes desde 1503, o que já deveria corresponder a uma vasta área 

urbanizada.  

A data de 1503 é plausível de ser considerada para o início da urbanização, dada 

a quantidade de aforamentos e nomes de ruas que Mário Saa já refere nos seus 

aforamentos a partir de 1514 (1929, pp. 9-10). O autor enumera, nesse ano, as ruas do 

Norte, Primeira, Segunda, Terceira, da Bôa-Vista e das Froles. Já em 1515, ano em que 

se finalizam as obras na ermida de São Roque, existiria também a Rua do Vale, uma vez 

que se regista um requerimento, por parte dos foreiros da Rua do Vale e da Rua Segunda, 

para que os arruamentos em questão fossem alinhados devido à urgência de levantar 

prédios (SAA, 1929, p. 10). Gustavo de Matos Sequeira acrescenta que as ruas das Flores, 

do Castelo e do Outeiro já eram nomeadas em 1516, a par com a do Cabo e da Barroca 

do Mar.  

A própria escritura que Mário Saa apresenta em Origens do Bairro Alto de Lisboa: 

verdadeira notícia (1929) – uma das 24 que conservava em sua posse – é datada de 1516, 

e consiste num contrato de índole perpétua e hereditária. Constitui um documento muito 
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interessante, considerando todas as exigências que, em tom autoritário e em nome de 

Bartolomeu de Andrade e sua mulher, são feitas aos foreiros dos terrenos. Nele surge a 

cláusula de obrigação de construir casas que ocupem, pelo menos, metade do lote, dando-

se ainda instruções especificas relativamente aos materiais que nela devem ser 

empregados: paredes de pedra e cal, madeira e pregadura, e telhas sobradadas (SAA, 

1929, pp. 14-15). Existia ainda a obrigação de que as casas fossem construídas no prazo 

de três anos a contar da data da escritura, sob pena de incumprimento de vinte cruzados 

de ouro. Outra curiosa exigência na escritura, pende-se com a preocupação evidente de 

salvaguardar postumamente o aspeto uniforme do bairro e de evitar o abandono, em caso 

de infortúnio e de necessidade de reconstrução:  

 

"[...] posto que em allgum tempo pereçam per qualquer casso fortoyto ou nam fortoyto que lhe a 

vyr posa que lloguo os ditos foreyros e seus herdeiros e sobcesores sejam obrigados tornarem a fazer e 

refazer de novo pello modo d'antes de maneira que sempre o dito chãao ande aproveitado e feito em casas 

sobradadas melhoradas e nam pioradas [...]" (SAA, 1929, p. 14) 

 

Além do anteriormente referido, o detentor dos terrenos impedia outras 

movimentações por parte dos foreiros e seus sucessores. Estes últimos não poderiam 

“[…] trocar nem escaybar nem enlhear o dito chãao com nenhuma pessoa […]”, tendo 

sempre de informar os aforadores das suas intenções, dando-lhes a possibilidade primeira 

de recuperar os terrenos para si (SAA, 1929, p. 15). A verificar-se o desinteresse destes 

últimos, os foreiros poderiam proceder à venda, na condição que os novos aforadores 

cumprissem todas as condições estipuladas no contrato original. 

O impulso de urbanização verificado a partir de 1513 parece ainda comprovar-se 

por um outro documento desse ano, citado por Helder Carita (2006, p. 24). Consiste no 

aforamento de um terreno pertencente aos frades Trinos que se encontrava encravado 

entre as herdades de Bartolomeu de Andrade, situando-se junto da atual Travessa da 

Queimada, ao nível de São Roque. Segundo Helder Carita, este aforamento do terreno 

por parte de Bartolomeu de Andrade indicia a sua necessidade de salvaguardar o controlo 

de toda a zona arrabaldina, para que não existissem impedimentos ao crescimento do novo 

bairro (2006, p. 24). O facto de o terreno aforado se localizar tão a norte, leva a concluir 

que os limites do bairro já se estendessem para a herdade de Santa Catarina. Esta parcela 

de terreno, que ficou conhecida como “Herdade de São Roque”, nunca chegou a ser 

propriedade dos Andrade, permanecendo sempre na posse do Convento da Trindade até 
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que uma das partes lhes foi, posteriormente, comprada pelos jesuítas. A sua urbanização 

efetiva só se terá iniciado entre 1554 e 1555, quando a instituição religiosa viu nela um 

potencial gerador de lucro.  

Helder Carita situa ainda em 1513 – com base nos documentos de Mário Saa – o 

registo das ruas Primeira, Segunda e Terceira, e as ruas das Flores, do Cabo, do Castelo, 

da Barroca do Mar, do Outeiro e do Norte (1999, p. 105). Apesar de a toponímia da época 

se ter modificado consideravelmente desde o século XVI, uma pequena parte dela ainda 

persiste: a Rua das Flores, a Rua do Norte e a Rua da Barroca permanecem com a mesma 

designação. Tal facto indicia que a fase de 1513 já englobaria terrenos a norte da Estrada 

de Santos, extravasando-se pela herdade de Santa Catarina (1999, p. 105). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Estrada de Santos tornar-se-á um limite importante na cisão entre a quinhentista 

Vila Nova de Andrade e o futuro Bairro Alto de São Roque. No entanto, é tal-qualmente 

fundamental no estabelecimento de um novo eixo de crescimento do bairro, seja ele 

horizontal ou vertical. Enquanto que as ruas principais passarão a desembocar 

perpendicularmente à Estrada de Santos, as travessas abrir-se-ão paralelas à mesma via, 

Figura 16. – Helder Carita. Segunda fase de urbanização de Vila Nova de Andrade. Fonte: Carita, Helder, 

Lisboa Manuelina e a formação de modelos urbanísticos da época moderna (1495-1521), 1999, p. 103. 
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incorporando o relevo do terreno. A orientação das vias e dos espaços públicos no sentido 

norte-sul permitia também beneficiar diretamente do declive do terreno de implantação 

situado entre os 5% e os 25% (Instituto Superior Técnico, s.d., p. 38), da exposição solar 

constante e do escoamento natural de detritos das ruas. 

Neste espaço, a norte das Portas de Santa Catarina, transparece a primazia do 

quarteirão enquanto estrutura métrica e a preferência cada vez maior pela regra do duplo 

quadrado. A largura do quarteirão era, por norma, definida a partir do confronto entre 

dois lotes posicionados costas com costas, com um comprimento que variava entre cerca 

de 6 a 8 lotes (CARITA, 1990, p. 48). Ainda que ligada ao modelo medieval de 

hierarquização entre rua e travessa, na malha urbana desta segunda fase primam valores 

de constância e sistematização do traçado: as diferenças entre as larguras das ruas 

principais e das secundárias passam a ser menos evidenciadas, e as vias são interrompidas 

a distâncias idênticas (CARITA, 1990, p. 47), sempre orientadas na direção do rio. Isto 

resulta em quarteirões mais regulares entre si mas, ainda assim, mais estreitos e alongados 

relativamente aos que iriam surgir na terceira fase, a norte da Travessa da Queimada. 

 

Não se conhece com rigor, as formas e etapas do processo de divisão fundiária que estruturou o Bairro 

Alto. Supõe-se que uma primeira fase do processo de loteamento coincide com o estabelecimento e 

aplicação de um módulo estruturado em retícula. É pacífica a clara existência de um traçado homogéneo 

e um parcelamento regular que, do Sul, se propagou à parte Norte. Na concepção desta trama estaria 

certamente presente a previsão da possibilidade de, a partir da junção de vários módulos, ou parcelas, 

se poder implantar edifícios de diferente importância ou dimensão. (CABRITA, AGUIAR & 

APPLETON, 1993, p. 40) 

 

Manuel Teixeira e Margarida Valla denotam o hibridismo dos quarteirões da 

segunda fase, entre a Estrada de Santos e São Roque, no sentido em que “[…] já incorpora 

conceitos e regras de planeamento que podem ser encarados como resultado quer de 

especulações teóricas do Renascimento, quer de práticas anteriores de urbanismo” (1999, 

p. 92). A unidade básica de loteamento manter-se-ia nos 30 palmos, sendo possível a sua 

multiplicação proporcional consoante o poder económico dos residentes ou a dimensão 

de terreno pretendida (TEIXEIRA & VALLA, 1999, p. 92). 

O perímetro do bairro continuará, no entanto, a ser determinado pela configuração 

da muralha fernandina e pelas principais vias de acesso à cidade e arrabaldes. A Estrada 

de Santos, a Estrada da Cotovia e a Estrada para Cata-Que-Farás são obstáculos urbanos 

óbvios e condicionantes da forma do bairro, ainda que permaneçam essenciais no seu 
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papel de ‘costuras’ e de elos de ligação com espaços circundantes. Com a reconstrução 

da cidade após o terramoto, a Rua da Misericórdia (troço das Portas de Santa Catarina até 

São Roque) e o eixo Rua do Loreto-Calçada do Combro (antiga Estrada de Santos) são 

alargados e adquirem monumentalidade no plano pombalino (CARITA, 1999, p. 31), 

estabelecendo a ligação entre a cidade alta e a baixa. Os novos edifícios ou conjuntos 

urbanos que vão ser construídos viram as suas fachadas principais para estas vias, 

isolando o “miolo” do Bairro Alto no seu interior e separando-o fisicamente dos 

quarteirões originais da sua génese, nas Chagas. 

 

O terramoto de 1755, se bem que atingiu menos este bairro que outras áreas da cidade, provocou 

significativas alterações na zona Sul (Freguesia das Mercês). (…) Na parte Norte as modificações 

fizeram-se sobretudo, na bordadura do Bairro, (ruas de S. Pedro de Alcântara, da Misericórdia, do 

Calhariz e também do Largo de Camões), ocupando parcelas de terreno acentuadamente maiores que 

as anteriores, pelas ampliadas necessidades dimensionais da nova tipologia edificatória pombalina. 

(CABRITA, AGUIAR & APPLETON, 1993, p. 40) 

 

Até cerca de meados do século XVI, ter-se-á urbanizado toda a herdade da Boa 

Vista e parte da herdade de Santa Catarina. Conforme notado anteriormente, algumas 

parcelas de terreno que correspondiam às duas primeiras fases de urbanização (1503 e 

1513) estão entre as que mais sofreram alterações após o terramoto. 

No que diz respeito à terceira fase, que se refere essencialmente ao terreno 

urbanizado entre a Travessa da Queimada e a antiga Estrada dos Moinhos de Vento (atual 

rua D. Pedro V), as alterações são pouco significativas. Até à fixação de Companhia de 

Jesus em São Roque (1553) – acontecimento que marca o início da terceira fase – 

começam a surgir outros vários edifícios religiosos na área, o que demonstra a 

importância que os antigos bairros de Santa Catarina e das Chagas foram adquirindo no 

panorama urbano. Em 1522, a Igreja do Loreto, às Portas de Santa Catarina, abre ao culto. 

Em 1542, é erguida uma igreja pelos mareantes da Irmandade das Chagas, com o nome 

de Igreja das Chagas, que se localizava nos terrenos de Vila Nova de Andrade. Sabe-se, 

também, que já existia a antiga ermida em São Roque desde 1506, e que entre 1525 e 

1527 foi lá estabelecida uma irmandade com o mesmo nome. 

Os registos de Henrique da Mota já anteriormente referidos, que notavam 408 

moradores no ano de 1523, parecem registar uma considerável comunidade fixada na 

área.  Também a 11 abril do mesmo ano, é assinado um alvará por D. João III, que ordena 
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a construção de um cemitério fora das muralhas, destinado às vítimas da peste. Foi 

escolhida uma herdade localizada sobre a ermida de São Roque, próxima à porta do 

Condestável, no término da Calçada do Duque (1647, Livro II, p. 93). Os elementos 

dispersos que vão surgindo parecem indicar que o bairro crescia saudavelmente e a um 

ritmo relativamente rápido. Em contrapartida, são vários os relatos da época que dão conta 

de que a herdade de Santa se encontrava ainda pouco urbanizada até meados do século 

XVI, e que grande parte do casario se localizaria em Vila Nova de Andrade. 

Gustavo de Matos Sequeira nota que Damião de Góis, na sua Urbis Olisiponensis 

situs et figura, se teria referido a São Roque como um lugar solitário e isolado da cidade 

em 1554 (1954, vol. I, p. 73). Também Miguel Leitão de Andrade (1629, p. 276), que 

escreve em 1629, refere que "[...] tudo erão campos, auerá couſa de cento annos.", o que 

deixa antever que, apesar da sua traça inovadora, os terrenos acima da Estrada de Santos 

poderiam conservar o seu carácter rural e arrabaldino nas primeiras décadas do século 

XVI. Baltazar Telles, padre da Companhia de Jesus em Lisboa, narra que a zona escolhida 

pelos jesuítas para se instalarem em 1553, era ainda despovoada, rural e repleta de campos 

de oliveiras, 

 

 [...] ajudavaos a eſte tacito impuſso, parecerlhes que como eſtava a ermida em hum campo deſpovoado, 

ſeria mais facil a compra pera o templo, & pera a caſa: alem diſto os cõvidava muito a boa ſombra das 

oliveiras, o lugar deſcuberto ao Norte, os àres ſadios, & o ſitio todo accommodado pera ſe fazer hum 

grande edificio. (TELLES, 1647, Livro II p. 95) 

 

A fixação da Companhia de Jesus na Casa de São Roque, que contava já com 14 

anos de existência, não foi bem recebida pelos confrades de São Roque entre os quais, 

segundo Baltazar Telles (1647, Livro II, p. 94), não se incluíam apenas membros do povo 

mas também “[…] peſſoas reaes, os mayores titulos, & melhores fidalgos [...]". Teve, no 

entanto, total apoio do rei D. João III e de alguns altos elementos da nobreza, que forçaram 

a sua fixação na ermida, uma decisão da resultará não apenas uma terceira fase de 

urbanização, mas sobretudo um novo e enobrecido bairro “alto”. 
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IV.3 Variantes Arquitetónicas (séc. XVI) 

 

IV.3.1. Arquitetura Vernácula 

 

De grande importância para o levantamento arquitetónico do Bairro Alto de 

Lisboa, são dois estudos elaborados na década de 90 sobre a alçada do GRBA e dos seus 

técnicos, a propósito das estratégias de reabilitação que a Câmara Municipal de Lisboa 

ponderava implementar no perímetro do bairro. Consistem nas obras Bairro Alto 

Tipologias e Modos Arquitectónicos74, da autoria de Helder Carita, e no Manual de apoio 

à reabilitação dos edifícios do Bairro Alto75 de António Reis Cabrita, José Aguiar e João 

Appleton. Apesar de as publicações se darem num período em que as informações 

relativas à historiografia pré-1755 eram em muito menor quantidade do que hoje, lançam-

se algumas noções importantes relativamente à arquitetura desenvolvida no período em 

questão. Consistem nas únicas obras que, até hoje, se focaram especificamente no caso 

do Bairro Alto e o analisaram em pormenor, do ponto de vista arquitetónico, nas suas 

diferentes fases de construção, onde se inclui Vila Nova de Andrade. Noutras 

investigações desenvolvidas sobre o bairro, por autores como Júlio de Castilho ou 

Gustavo de Matos Sequeira, a análise arquitetónica parece subvalorizada ou, a ser 

mencionada, restringe-se à arquitetura dita erudita ou aos quarteirões setentrionais, 

descorando um olhar atento sobre a arquitetura doméstica dos seus primeiros anos. 

Conforme abordado nos capítulos anteriores, Vila Nova de Andrade foi, 

maioritariamente, um bairro do povo nas suas primeiras décadas, apesar de os detentores 

e aforadores das herdades pertencerem à nobreza do reino. Ademais, segundo alguns 

dados históricos já abordados, os arrabaldes ocidentais já eram espaços pontualmente 

habitados e explorados pela potencialidade agrícola, ainda que não fossem plenamente 

urbanizados até ao século XVI.  

 

74 CARITA, Helder, Bairro Alto Tipologias e Modos Arquitectónicos. Lisboa: Câmara Municipal de 

Lisboa, 1990. 

75 AGUIAR, José; APPLETON, João; CABRITA, António R., Manual de Apoio à Reabilitação dos 

Edifícios do Bairro Alto. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa – Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil, 1992. 
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Assim, nos quarteirões das Chagas, Helder Carita (1990) não aponta edifícios 

senhoriais da primeira metade do século XVI que se possam incluir numa arquitetura dita 

erudita, o mesmo se aplicando aos edifícios religiosos que começaram a surgir em maior 

quantidade entre a segunda e terceira fases de urbanização. Há que acrescentar, ainda, um 

possível período de pouca atividade construtiva no novo bairro, provocado pela vaga de 

peste de 1505-1511, bem como pelas profundas alterações que os quarteirões meridionais 

sofreram pós-terramoto. Grande parte dos exemplares arquitetónicos que resistiram até à 

atualidade localizam-se nos quarteirões correspondentes ao Bairro Alto de São Roque, e 

não aos de Vila Nova de Andrade. Contudo, até mesmo os exemplares que neles 

subsistem se encontram maioritariamente alterados relativamente à sua composição 

original, resultado de fenómenos como a densificação populacional e a gentrificação. 

De facto, apesar das transformações operadas no espaço, estima-se que os hábitos 

construtivos dos primeiros quarteirões se teriam baseado, essencialmente, numa 

arquitetura que Helder Carita designa de vernácula, com uma estreita ligação ao espaço 

envolvente e aos materiais utilizados. Ter-se-á tratado de um período único de transição 

na arquitetura e no urbanismo portugueses, particularmente importante para a 

consolidação de modos de fazer que se manteriam válidos nos séculos seguintes. 

 

A Vila Nova de Andrade e o Bairro Alto ficaram como marco do final dos padrões construtivos 

medievais e da passagem para o edifício de alvenaria com fachada plana. A nova Vila via-se assim 

despida dos grandes volumes e saliências dos balcões e balcoadas em madeira da Lisboa medieval, 

apresentando uma nova fisionomia, de conjuntos de fachadas lisas e contínuas […]. 

Se em termos urbanísticos o actual Bairro Alto é hoje o testemunho do sucesso dos novos conceitos 

aprovados pelo Rei, a análise das tipologias antigas do bairro, dão-nos um quadro mais complexo de 

transições e arrastamentos de hábitos vivenciais da população lisboeta. (CARITA, 1990, p. 107) 

 

O facto de Vila Nova de Andrade ter sido levantada de raiz – desenvolvendo-se 

em simultâneo com os dois planos de reordenamento urbano da capital – fez com que as 

normativas aplicadas nos seus quarteirões e edifícios acompanhassem, sem restrições, as 

medidas promulgadas pela Casa Real e pelo Desembargo do Paço. Estas, por sua vez, 

procuravam dar resposta a novas exigências habitacionais e urbanas de um país que sofria 

profundas transformações aos níveis económico e social (CARITA, 1990, p. 103), com 

implicações diretas na criação de novas tipologias de edifício, que resultaram numa 

arquitetura mais austera, funcional e pragmática. 
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Em 1995, a propósito da extensa análise em torno do conceito de “cidade 

portuguesa”76 e referindo-se às investigações de Helder Carita sobre o Bairro Alto, Walter 

Rossa (1995, p. 262) carateriza como “chã” a “[…] arquitectura formulada e 

experimentada no Bairro Alto de S. Roque em Lisboa […] que um estudo recente prova 

mais não ser que a aplicação direta do corpo manuelino de normativas urbanísticas a uma 

mera operação de rentabilização mobiliária.”. Walter Rossa assume a semelhança entre a 

arquitetura desenvolvida no Bairro Alto de São Roque e as características da arquitetura 

portuguesa chã, designação atribuída por George Kubler em 1972. A designação proposta 

por Kubler direciona-se, essencialmente, a uma arquitetura de tipo fundamentalmente 

religioso mais austera, pragmática, mas, essencialmente, vernácula, desenvolvida a partir 

de 1570, já num contexto de crise e instabilidade.  

De facto, Rossa caracteriza como “chã” a arquitetura desenvolvida 

especificamente no Bairro Alto de São Roque e não em Vila Nova de Andrade – ou seja, 

numa fase mais tardia impulsionada pela presença da Companhia de Jesus – apesar desta 

não deixar de ser devedora de um processo que foi preparado, fundamentalmente, no 

reinado de D. Manuel I. A sua afirmação foi feita com base nos dados apresentados em 

Bairro Alto – Tipologias e Modos Arquitectónicos, onde Helder Carita ainda situava o 

início da urbanização do bairro em 1513, uma data que, como se viu, avançou 

erradamente em cerca de uma década as suas origens.  

 

Para os estudiosos do universo quinhentista português a década de 40 é um momento de 

viragem que atravessa os principais setores da sociedade e da actividade governativa (…). No fundo 

trata-se da passagem da fase arcaica – manuelina – da nossa Idade Moderna ao seu período clássico – 

“entre especiarias e diamantes”, como diria George Kubler. (ROSSA, 2002, pp. 384-385) 

 

Apesar de não se enquadrar temporalmente no “período clássico” da arquitetura 

chã definida por Kubler, mas antes na dita fase “arcaica” ou “manuelina” referida por 

Walter Rossa (2002, pp. 1384-385), alguma da arquitetura desenvolvida nos primeiros 

anos do reinado de D. Manuel I – que vemos ser aplicada tanto em edifícios públicos 

como residenciais –, regulamentada e sustentada por um extenso corpo normativo, tem 

com a sua sucessora algumas semelhanças. Conserva, de facto, um carácter 

iminentemente funcional, pragmático e desornamentado, de raiz vernacular e suportada 

 
76 Cf. ROSSA, Walter, A Cidade Portuguesa. Em P. Pereira (dir.), História da Arte Portuguesa, 1ª ed. para 

língua portuguesa, Vol. 3. Lisboa: Círculo de Leitores e Autores, 1995, pp. 233-323. 



90 

 

por contextos locais, características que também estarão presentes nos traços da 

arquitetura chã. A simplicidade e austeridade dos edifícios derivariam, contudo, muito 

mais da necessidade de criar soluções em quantidade e de qualidade para problemas 

práticos da cidade e dos novos bairros que surgiam – dos quais se destacam a natureza 

dos terrenos, os sismos, os incêndios, as epidemias e a dificuldade de circulação – do que 

de aplicar os modelos formulados pelos grandes autores clássicos, sendo estes (ou não) 

estudados e conhecidos na época. A própria natureza das leis comprova este fenómeno: 

o corpo normativo era, muitas vezes, estruturado a partir de situações particulares que 

ocorriam na realidade diária e cujas soluções, a verificar-se vantajosas, adquiriam uma 

validade geral para a restante cidade ou casos semelhantes. A isto juntavam-se as 

preocupações estéticas e o entendimento da imagem da cidade “cabeça de império” 

enquanto corpo uniforme, uma característica que deveria fazer-se notar no todo da sua 

arquitetura. 

 Neste sentido, a arquitetura de Vila Nova de Andrade e, mais tarde, do Bairro 

Alto de São Roque, seguiam uma linha dissonante da exuberância decorativa, do 

simbolismo, do naturalismo e da complexidade estrutural do dito manuelino ou tardo-

gótico, ainda hoje expresso em edifícios como o Mosteiro dos Jerónimos. Paulo Pereira 

(2017, pp. 418), assumindo o ano de 1498 como o início de Vila Nova de Andrade, situa-

a dentro do que designa de primeiro manuelino (1490-c.1506), um período marcado pela 

sucessão de iniciativas de reordenamento urbano onde a arquitetura “[…] se desdobra em 

construções de características utilitárias.” e os edifícios abraçam as “[…] tipologias 

arquitetónicas generalizadas, quase (senão mesmo) «uniformes» […]” divulgadas e 

regulamentadas pela Provedoria das Obras Reais, ao longo dos primeiros anos do reinado 

de D. Manuel I. É, fundamentalmente, uma arquitetura pragmática que se afasta da 

arquitetura retórica e da propaganda régia incorporadas em edifícios como o Hospital 

Real de Todos-os-Santos (PEREIRA, 2017, p. 418) e que, segundo Paulo Pereira, se 

proliferarão com maior evidência a partir do segundo manuelino (1510-1520). 

De facto, os contrastantes edifícios habitacionais da Lisboa de Quatrocentos 

assentavam num modelo de arquitetura vernácula com um certo “comportamento 

elástico” (CARITA, 1990, p. 105) que recorria, a partir do primeiro andar, a uma estrutura 
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em madeira com andares em consola77. O rés-do-chão e as fundações eram, geralmente, 

construídos em alvenaria e tijolo, com os consequentes andares em madeira projetados 

além dos apoios estruturais, sob a forma de balcões ou balcoadas. Desta forma, cada andar 

ia sendo acrescentado em altura ou profundidade, consoante as necessidades.  

Disto resultava que cada piso avançasse mais que o inferior, com fachadas 

tombando sobre as ruas e com cachorradas bem salientes a marcar a divisão entre os 

diferentes pisos (CARITA, 1990, p. 105). A recorrência a esta tipologia causou graves 

problemas de circulação, segurança e higiene em ruas que já eram, por natureza, estreitas.  

O recurso a balcões ou balcoadas de madeira foi transversal a toda a Idade Média 

e não era restrito a Portugal (CARITA, 1990, p. 104), aumentando consideravelmente o 

risco de propagação de incêndios. O uso destes elementos tinha a sua raiz no musharabié/ 

muxarabi78 islâmico, uma saliência na fachada do edifício que formava um complexo 

fechado por treliças, com janelas em rótula. Este elemento islâmico foi adaptado à 

arquitetura portuguesa, onde o balcão que era acrescentado avançava sobre o andar 

inferior. Desta forma, os pilares ou os apoios estruturais encontravam-se recuados na 

fachada ou, em alguns casos, os balcões apoiavam-se diretamente sobre a rua com o 

recurso a resistentes prumos (CARITA, 1990, p. 17).   

Segundo Helder Carita, não é identificável no Bairro Alto nenhum edifício com a 

estrutura em madeira tradicional do século XV79, como ainda hoje acontece em casos 

pontuais na Graça, no Castelo, na Mouraria ou em Alfama. António Cabrita, José Aguiar 

e João Appleton, por sua vez, registam no Bairro Alto a observação de poucos edifícios 

com andar “de ressalto” quando comparados, em número, com outros bairros lisboetas, 

bem como de outros poucos edifícios com fachadas em construção de madeira 

(CABRITA, AGUIAR & APPLETON, 1993, 1ª ed., p. 46).  

 

77 Segundo Helder Carita (1990, p. 105), as “[…] qualidades de elasticidade e distribuição de forças […]” 

das estruturas de madeira que caracterizavam os edifícios medievais, irão ser recuperadas no século XVIII 

para criar o sistema-base da “gaiola” pombalina.  

78 “Muxarabi, mucharabi – Anteparo perfurado colocado na parte de uma janela ou extremidade de saliência 

abalroada para se obter sombra e olhar para fora sem ser visto. Quase sempre formadas de um xadrez de 

fasquias de madeira, que em caixilhos de janelas se chamam as rótulas. É testemunho da influência árabe 

na arquitetura ibérica transplantada para o Brasil.”. Cf. SILVA, Jorge H. P., CALADO, Margarida, 

Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura, 1ª ed. Lisboa: Editorial Presença, 2005, p. 251. 

79 Por “Bairro Alto” referimo-nos, neste caso, aos quarteirões construídos a partir da segunda fase de 

urbanização (c.1513), a norte do eixo Rua do Loreto – Largo do Calhariz – Calçada do Combro. 
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A ausência de exemplares da tipologia arcaizante ou medieval poderia ser 

justificada pelo facto de os quarteirões a norte datarem de um período mais avançado (c. 

1513) relativamente aos quarteirões a sul (c.1498-1503), numa altura em que já estariam 

a ser plenamente implementas as novas técnicas construtivas. No entanto, a opção poderá 

também ter recaído sobre rejeitar os modelos medievais e erguer, desde o seu início, todo 

bairro segundo a nova regulamentação manuelina. As consecutivas vagas de incêndios – 

em particular o grande incêndio posterior ao terramoto de 1755 – e subsequentes 

reconstruções destruíram qualquer exemplar que pudesse existir nos quarteirões a sul 

(CARITA, 1990, p. 105), pelo que se desconhece se a estrutura de madeira, tipicamente 

medieval, chegou a utilizada nos quarteirões mais antigos do bairro.  

Será indiscutivelmente durante o reinado de D. Manuel I que surge uma nova 

tipologia de edifício habitacional, contrastante com a tradição medieval, que se aplicará 

a Vila Nova de Andrade e a todo o universo urbanístico português na época moderna, 

mantendo-se válido até meados do século XVIII (CARITA, 1999, pp. 181-182). Contudo, 

conforme reforça Helder Carita, o estudo da “arquitetura corrente” desenvolvida neste 

período é desafiada pela escassez de documentação que esclareça “[…] com rigor as 

origens e os parâmetros que a modelaram ao longo dos séculos […]” (2004, p. 36). Não 

se tratou de um plano coeso e preponderado, mas antes de um conjunto de alvarás, 

provisões e cartas régias que iam sendo consecutivamente decretadas consoante as 

necessidades, adquirindo uma validade geral ou adaptando-se perante situações 

específicas.  

Baseando-se diretamente no corpus legislativo manuelino “[…] tendente a dotar 

a cidade de Lisboa duma arquitetura urbana de pendor funcional e racionalista […]” 

(CARITA, 1999, p. 81), a nova tipologia de edifício reuniu em si características que 

resultaram da promulgação contínua de normas de âmbito arquitetónico, urbanístico e 

construtivo, durante e entre os dois programas de reordenamento urbano da capital.  

 

Afastando-se duma atitude veiculada pela tratadística italiana, de tendência especulativa e neoplatónica, 

este discurso produzido para a reforma urbana de Lisboa é atravessado por uma vertente racionalista e 

programática afecta ao ambiente experimentalista dos Descobrimentos. Centralizado à volta do todo-

poderoso secretário António Carneiro, o urbanismo é entendido por um grupo de altos funcionários 

régios nos seus múltiplos valores geopolíticos e económicos, de onde emerge uma clara preocupação 

pela justa medida, racionalidade de meios e estratégia que marcará toda a produção urbanística 

portuguesa dos séculos XVI e XVII. (CARITA, 2004, p. 37) 
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A primeira grande alteração ao nível arquitetónico derivou da Provisão de 17 de 

junho de 1499, que ordenava a proibição de construir novos balcões e balcoadas nas 

fachadas dos edifícios que, como vimos, era um hábito antigo na cidade. A 3 de abril de 

1502, assinar-se-á um novo alvará que determina, de forma mais veemente e ditatorial, a 

demolição de todos os balcões e balcoadas num prazo de seis meses, com multas 

determinadas no caso de incumprimento. Mais tarde, a 10 de agosto do mesmo ano, 

confirma-se e generaliza-se o alvará anterior a todas as fachadas antigas da cidade, 

ordenando que as construções tomem como modelo arquitetónico as obras que estavam, 

no momento, a ser operadas nas ruas principais da capital, ressalvando-se as saliências 

que não ultrapassassem medidas de palmo e meio80. No que diz respeito à Rua dos 

Ferreiros, são fornecidas diretrizes precisas para que "[…] ponhão todas [as casas] sobre 

arcos de pedraria e que fiquem todas as ditas balcoadas sobre os ditos arcos iguais sem 

hua sair mais que a outra nem ser mais alta que outra […]" enquanto que, em outras cartas 

dirigidas ao Senado de Lisboa, António Carneiro reitera sistematicamente a necessidade 

de “todas as casas ficarem yguais e por cordel” (CARITA, 2004, p. 37). Estas indicações 

sugerem que já existia, de facto, uma medida uniforme a ser aplicada, quer nas saliências 

das fachadas, quer nas cérceas dos edifícios81. Lançavam-se, desta forma, as orientações 

para uma nova estrutura de edifício com cércea regulamentada, onde se privilegiavam 

fachadas em parede direita e onde se recorria à pedra, à alvenaria de tijolo e à argamassa 

de cal82, por oposição ao modelo anterior de madeira e sucessivos andares em consola, 

que ia caindo em desuso (CARITA, 1999, pp. 181-182). 

Um dos avanços mais significativos na construção deu-se relativamente aos 

materiais utilizados. Até à época em estudo, a pedra era considerada um material de custo 

elevado, reservada a edifícios de maior estatuto ou importância. A madeira, pela 

acessibilidade e familiaridade, era privilegiada em qualquer construção. No entanto, com 

a ocupação portuguesa de postos em África e na Índia – que gerou a necessidade de 

construir resistentes fortalezas de forma rápida e eficaz (CARITA, 2013, p. 77) – e com 

 

80 Esta regulamentação que mantém as sacadas de pedra com um máximo de palmo e meio de saliência, 

manter-se-ão ainda na reconstrução da Lisboa Pombalina (CARITA, 2004, p. 37).  

81 Helder Carita conclui, pela análise dos regimentos de obras, que os edifícios não deveriam ultrapassar a 

altura de dois pisos (CARITA, 2004, p. 37). 

82 De reiterar, uma vez mais, que muitos dos avanços a nível construtivo não foram uma novidade do século 

XVI, mas antes uma recuperação e atualização de processos que já haviam sido iniciados por monarcas 

anteriores. Segundo Walter Rossa (1995, p. 261), em 1462, já D. Afonso V fazia a tentativa de […] impor 

que as casas da Rua Nova de Lisboa fossem feitas sobre arcos de cantaria e daí até ao telhado em alvenaria 

de pedra e cal, sem tabuados. […]”. 
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as obras que se operaram em toda a Lisboa a partir do século XVI, a exploração das 

pedreiras multiplicou-se e esta matéria-prima passou a existir em abundância, 

disseminando-se a todos os tipos de arquitetura e espaços públicos (CARITA, 1990, p. 

106). Contudo, no que diz respeito à sua aplicação em edifícios, a construção em pedra 

aparelhada não justificava o tempo e os recursos implementados, enquanto que a 

utilização do antigo adobe ou da taipa colocava em causa a solidez da construção 

(CARITA, 1999, p. 157).  

Assim, a partir de inícios do século XVI, são desenvolvidas novas técnicas 

construtivas com argamassa à base de cal e pedra – denominada nos documentos da época 

por call – que foi sendo melhorada, aquém e além-mar, por arquitetos como Boytaca ou 

os irmãos Diogo e Francisco de Arruda (CARITA, 1999, p. 158). A argamassa de cal 

possibilitava o que outros materiais não conseguiam: maior rapidez do processo, mais 

robustez e rigidez na construção e maior flexibilidade na estrutura (CARITA, 1999, p. 

160). Há ainda que acrescentar a este modelo de edifício o “[...] o uso de vãos com 

molduras em pedra e a sistematização de janelas de sacada em duplo quadrado de 6 x 12 

palmos ou 5 x 10 e janelas de peito de 6 x 4 palmos […]” (CARITA, 2013, p. 78). 

Consequentemente, e porque os edifícios em alvenaria de pedra e cal precisavam de mais 

reforço, são acrescentados outros elementos em pedra, como cunhais e marcações de 

andar que uniformizavam o aspeto das fachadas. 

Tal como todas as medidas promulgadas no âmbito da arquitetura ou do 

urbanismo, este edifício moderno não corresponde a um “modelo formal idealizado” ou 

a uma arquitetura de programa, mas antes a diretrizes e métricas gerais e flexíveis, 

baseadas em sistemas de proporção, capazes de se adaptar e modificar consoante as 

situações específicas (CARITA, 2013, p. 78).  

Considerando que a construção de Vila Nova de Andrade se iniciou entre 1498 e 

1503, e que em simultâneo se principia o primeiro programa de reordenamento de Lisboa 

(1498-1502) e se promulga o regimento que regulava a globalidade da atividade 

construtiva (1499), é possível que os primeiros edifícios levantados no bairro se guiassem 

já pelas diretrizes impostas pela “arquitetura regulada” da Casa Real e do Desembargo do 

Paço. Alguns dos mais antigos contratos de construção de Vila Nova de Andrade 

parecem, de facto, atestar o fenómeno de assimilação das novidades construtivas, uma 

vez que já mencionam a obrigação de os sub-aforadores construírem em parede de pedra 

e cal (CARITA, 1990, p. 107), sujeitando-se ao pagamento de uma multa em caso de 
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incumprimento ou demora na construção. O novo bairro, que se desenvolvia fora de 

muralhas e sem restrições, foi a oportunidade perfeita para experimentar, no imediato e 

em pequena escala, a aplicação das novas regras arquitetónicas que se pretendiam 

generalizadas a toda a cidade. 

 

[…] com tall condição que os ditos [...] sejam obrigados de fazerem bemfeitorias no dito chãao 

acuparem ao menos a metade em casas feitas de paredes de pedra e call e madeira e pregadura e telhas 

sobradadas e a outra metade acuparem em quyntal ou em qualquer outra bemfeytoria que quiserem as 

quaes bemfeytorias ssam obrigados fazer da feytura desta escriptura atee tres anos primeyros seguintes 

e passado o dito termo sem fazerem as ditas benfeytorias que lhe paguem de pena vynte cruzados d'ouro 

e de mais obrigados de loguo a fazerem as ditas bemfeytorias posto que em allgum tempo pereçam per 

qualquer casso fortoyto ou nam fortoyto que lhe a vyr posa que lloguo os ditos foreyros e seus herdeiros 

e sobcesores sejam obrigados tornarem a fazer e refazer de novo pello modo d'antes de maneira que 

sempre o dito chãao ande aproveitado e feito em casas sobradadas melhoradas e nam pioradas [...] 

(SAA, 1929, p. 14) 

 

Na análise que realiza aos edifícios do século XVI-XVII em Bairro Alto 

Tipologias e Modos Arquitectónicos83, Helder Carita identifica, no perímetro do bairro, 

duas tipologias de habitação “[…] revelando, pelas suas dissemelhanças, atitudes e 

tradições quase opostas […]” (1990, p. 107).  

A primeira delas consiste num modelo de edifício modesto e de escala mais 

reduzida, com aproximações a construções rurais dos arrabaldes lisboetas. Era composto 

apenas por rés-do-chão, primeiro andar, e vãos assimétricos (CARITA, 1990, p.107). A 

presença deste tipo de habitação, mais ligada à natureza pobre e rural dos primeiros 

habitantes, seria muito comum nos primeiros quarteirões, acabando por se estender a 

outras zonas do bairro. Helder Carita sugere que esta tipologia terá surgido como uma 

resposta das classes mais pobres às diretrizes arquitetónicas promulgadas pela Casa Real, 

que exigiam o abandono das estruturas em madeira. O autor acrescenta que os únicos dois 

casos onde é possível observar portais de pedra com chanfro manuelino consistem em 

casas deste tipo, um dado que pode comprovar a antiguidade da tipologia (CARITA, 

1990, p. 108). De ressalvar, ainda, a tendência para uma reduzida fenestração e a ausência 

de varandas de sacada em alguns casos, bem como para uma planta com dimensões 

 

83 Cf. CARITA, Helder, Bairro Alto Tipologias e Modos Arquitectónicos. Lisboa: Câmara Municipal de 

Lisboa, 1990, pp. 107-120. 
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aproximadas ao quadrado que ocuparia sensivelmente metade do lote – o espaço mínimo 

permitido aos sub-aforadores, consoante é possível verificar nas escrituras de Mário Saa.  

 

O loteamento inicial terá sido assim realizado com uma base de chão a que corresponde a 1ª tipologia 

de habitação, mas adaptado logo no início aos hábitos construtivos e disponibilidades financeiras dos 

primeiros sub-aforadores. Se os mais desfavorecidos se viam obrigados a dividirem chãos, a aristocracia 

que apareceu pouco depois unia conjuntos de chãos. (CARITA, 1990, p. 113) 

 

A segunda tipologia é referida como conservando uma fisionomia mais urbana, 

embora acuse a permanência de hábitos de construção medievais e uma ocupação mais 

intensiva, nomeadamente na existência de um lote estreito e comprido, com 3 ou 4 pisos. 

Continha vãos alinhados e janelas de sacada marcando os diferentes andares. Neste caso, 

a medida inicial do lote ou chão dá origem a dois lotes estreitos e compridos, sendo que 

a cada andar correspondem dois fogos distintos (CARITA, 1990, p.113), o que foge às 

indicativas dos primeiros aforadores. Porém, em termos de património edificado, é esta 

tipologia que resiste em maior número de exemplares, o que pode ser justificado pelo 

facto de, com a passagem dos anos e com a procura no novo bairro, alguns edifícios e 

respetivos quintais da primeira tipologia terem sido “abarcados” e readaptados à segunda 

(CARITA, 1990, p. 115). 

Ambas as tipologias deram origem a variações subsequentes – como separações, 

junções ou aglutinações – provocadas essencialmente pela necessidade de habitar e por 

uma lógica de aproveitamento de espaço. A primeira tipologia tornava-se mais versátil, 

mas não acontecia com a segunda, pelo que a estrutura original destes edifícios permanece 

pouco alterada (CARITA, 1990, p. 117) enquanto que, dos primeiros, sobrevivem menos 

exemplares pouco modificados.  

 

O lote mais largo, embora quase desaparecido, correspondia às necessidades duma nova classe de 

funcionários que vemos aparecer nas escrituras e aforamentos: tabeliães, contadores, guarda-mores, 

almoxarifes, capitães e pilotos de mar… O lote estreito e comprido, mais pequeno estaria ligado aos 

artífices e outro tipo de trabalhadores: carpinteiros, calafates da Ribeira, mareantes, moços de soldada, 

barqueiros… (CARITA, 1990, p. 115) 

 

Em concordância com análise de Helder Carita, António Reis Cabrita, José Aguiar 

e João Appleton (1993, p. 45) também identificam tipologias edificatórias no perímetro 
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do Bairro Alto, que separam segundo períodos epocais84 em Manual de Apoio à 

Reabilitação dos Edifícios do Bairro Alto85. Atendendo ao período que se tem vindo a 

analisar no presente estudo, restringir-se-á a menção às três tipologias do primeiro período 

identificado pelos autores, compreendido desde da altura de formação do bairro (início 

do séc. XVI) até ao terramoto de 1755. A acrescentar à escassez documental mencionada 

por Helder Carita, os autores reiteram outra dificuldade a ser considerada no momento de 

analisar estas tipologias: em grande parte dos casos, estão misturadas ou sobrepostas 

linguagens de várias épocas, sendo que poucos são os edifícios que se conservam exterior 

e/ou interiormente semelhantes às tipologias originais (1993, p. 45), o que dificulta a sua 

reconstrução. A divisão que propõem dos vários períodos arquitetónicos e respetivas 

tipologias consiste, portanto, mais numa “hipótese caracterizadora” do que numa 

compartimentação fechada e conclusiva (CABRITA, AGUIAR & APPLETON, 1993, 1ª 

ed., p. 46).  

Os autores identificam uma tipologia geral, que consiste num edifício de grande 

profundidade e fachada principal estreita – variável entre a) 3-4 metros e b) 6-7 metros 

de largura – com um pequeno logradouro nas traseiras para apoio às habitações. A altura 

variava entre 1 e 3 pisos, com 1 fogo instalado por piso e a possível existência de uma 

“loja”, “oficina” ou “armazém” no rés-do-chão (CABRITA, AGUIAR & APPLETON, 

1993, 1ª ed., p. 46).  

 

[…] na consolidação e preenchimento do novo bairro, assistimos à generalização da construção de 

edifícios que possuem profundas relações com as tipologias que hoje se conhecem sobre o título genérico 

de “tipo gótico”. Estas edificações correspondem a uma tipologia caracterizada por uma grande intimidade 

de relação entre cada unidade identificada e um sistema maior, o quarteirão, a estrutura urbana, a cidade, 

num todo participado e coerente. (CABRITA, AGUIAR & APPLETON, 1993, 1ª ed., p. 46).  

 

No Manual de Apoio à Reabilitação dos Edifícios do Bairro Alto, esta tipologia 

geral subdivide-se em outros três tipos particularizados segundo algumas ‘nuances’ 

identificadas, designados pelos autores por Tipo “A”, “B” e “C”. 

 

84 Segundo a divisão propostas pelos autores, as tipologias são as seguintes: 1) desde da altura de formação 

do bairro (início do séc. XVI) até ao terramoto de 1755 e implementação do dito estilo Pombalino; 2) desde 

meados do século XVIII e até, sensivelmente, ao terceiro quartel do século XIX; 3) entre a segunda metade 

do século XIX e o início do segundo quartel do século XX; 4) desde o segundo quartel do século XX até à 

contemporaneidade. 

85 Cf. AGUIAR, José; APPLETON, João; CABRITA, António R., Manual de Apoio à Reabilitação dos 

Edifícios do Bairro Alto. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 

1992, pp. 45-49. 
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O Tipo A, mais modesto e com apenas um sobrado (raramente dois), aproxima-se 

da primeira tipologia identificada por Helder Carita. De dimensões reduzidas e lotes 

aproximados ao quadrado, localizar-se-iam frequentemente no topo dos quarteirões, 

virados para as travessas – ruas onde se fixavam, por norma, gentes de menores recursos 

– e dispensando o acesso a logradouros, iluminação ou ventilação naturais nas traseiras 

(CABRITA, AGUIAR & APPLETON, 1993, 1ª ed., p. 46). 

Do Tipo B, segundo os autores, subsistem um maior número de exemplares. 

Consiste num edifício plurifamiliar de até três sobrados – ocupando um lote mais estreito 

e profundo, que terminava em logradouro – que volta a fachada principal para as ruas 

principais, com dimensões variáveis entre os três e os sete metros. É sugerido pelos 

autores como sendo, possivelmente, o “[…] arquétipo geral que presidiu à construção do 

bairro […]”, pela clareza e unidade que acusa na organização do espaço interior e na 

estrutura de circulações internas (CABRITA, AGUIAR & APPLETON, 1993, 1ª ed., p. 

48). Esta tipologia, na sua generalidade, assemelha-se à segunda tipologia proposta por 

Helder Carita. 

Já o Tipo C, consiste num edifício multifamiliar de maior dimensão mais usado a 

partir do século XVII, que resulta de uma agregação de outros tipos autónomos ou de dois 

(ou mais) chãos podendo, por isso, adquirir diversas formas, uma vez que as 

possibilidades de agregação interiores e exteriores entre lotes são vastas. 
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IV.3.2. Palácios e Edifícios Senhoriais do século XVI: O enigma do Palácio do 

Cunhal das Bolas 

 

Quando Baltazar Teles faz referência à zona de São Roque, onde se viria a instalar 

a Companhia de Jesus em 1553, realça a contribuição da instituição religiosa para a 

criação de um pitoresco bairro nobre quinhentista, povoado de palácios e casas senhoriais 

“de traça moderna”. 

 

Neſta nova cidade, edificada de novo , no bayrro alto , a Igreja metropolitana [...] he o templo de Sam 

Roque ; a corte deſta cidade he a caſa da Companhia ,  o meſmo templo he o palacio deſta corte [...]. 

Fica toda eſta grãnde povoaçam fòra dos muros de Lisboa, poſto que contigua, & por muitas 'partes 

continua com elles. He eſte bàyrro, ſenam o mais frequentado , ao menos o mais gabado ; as caſarias 

muy nobres , a obra de architectura Romana , & de traça moderna: o ſitio o mais alto da cidade , mais 

deſcuberto ao Norte , mais lavado dos ventos , & mais purificado nos âres: & como as chuvas tem tanta 

corrente pera o mar fica todo muy limpo , & ſadio, & fora dos incommodos, que nas mais partes da 

cidade ſe padecem: as ruas ſam muy largas, & muy bem lançadas [...] (TELES, 1647, Livro II, pp. 101-

102) 

 

Já referido neste estudo foi o facto de, apesar de na sua globalidade começar por 

albergar classes mais pobres, o bairro ter passado a construir uma fama própria nas 

primeiras décadas do novo século, chamando para si famílias da nobreza que lá fixaram 

as suas residências, fora do atravancamento de edifícios e arruamentos da cidade antiga. 

 

“Na sua génese e vivência os palácios formam parte integrante de estrutura urbana e social do bairro 

constituindo-se como elementos de coesão de todo o conjunto. Caso raro a cidade verifica-se nestes 

edifícios uma tendência sistemática de adaptação à lógica e aos princípios urbanos estabelecendo-se 

uma clara continuidade, tanto a nível da rua como dos quarteirões, entre arquitetura erudita e vernácula.” 

(CARITA, 1990, p. 63) 

 

Relativamente ao levantamento que realiza de Palácios e de Edifícios Públicos e 

Religiosos86 no Bairro Alto, Helder Carita apenas refere uma habitação senhorial na qual 

a estrutura ainda subsiste87, e cujo núcleo primitivo dataria, possivelmente, do século 

XVI: o Palácio do Cunhal das Bolas na Rua da Rosa, cuja antiguidade continua a levantar 

 

86 Cf. CARITA, Helder, Bairro Alto Tipologias e Modos Arquitectónicos. Lisboa: Câmara Municipal de 

Lisboa, 1990, cap. IV, pp. 63-102. 

87 Helder Carita (1990, pp. 64-65) faz referência a outros edifícios senhoriais do século XVI, entretanto 

desaparecidos com o terramoto de 1755 e só conhecidos através de plantas: são eles o Palácio dos Salemas, 

no extremo norte do Bairro Alto; o Palácio dos Marqueses de Niza, próximo de São Roque; e o Palácio dos 

Duques de Bragança. 
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dúvidas aos historiadores. Da sua estrutura primitiva, onde chegou a funcionar a 

neoclássica Academia dos Generosos (BRAGA, 2013), subsistem dois cunhais 

incompletos de pedra relevada em meias esferas, que originaram a designação pelo qual 

ficou conhecido.  

Helder Carita (1990, p. 70) designa-o como “[…] um caso único não só do bairro 

como da cidade […]”, salvaguardando a monumentalidade dos cunhais, o “[…] carácter 

orgânico da estrutura primitiva […]” e a independência do edifício face à envolvente 

urbana, conservando ainda a entrada feita através do pátio. Considerando que aquela zona 

da herdade de Santa Catarina só terá sido urbanizada a partir de meados do século XVI, 

e que o próprio edifício acusa a “[…] formação de corpos independentes das vias limites 

[…]”, é muito provável que se trate de uma construção que já estaria presente no espaço 

antes do povoamento intensivo das áreas circundantes, assentando num local de cota mais 

elevada relativamente aos terrenos circundantes, o que lhe conferia uma panorâmica sobre 

os terrenos de ambas as herdades (CARITA, 1990, p. 64). 

Esta constatação por parte do historiador valoriza a hipótese de o edifício ser 

anterior tanto à construção da ermida de São Roque como à própria Vila Nova de 

Andrade, podendo mesmo ter sido residência de um (ou mais) dos seus primeiros 

impulsionadores. 

Júlio de Castilho refere, em Lisboa Antiga – O Bairro Alto (1954, p. 345) que o 

palácio teria sido construído por um judeu muito rico, citando o Summario de Varia 

Historia de José Ribeiro Guimarães (1873). Após a consulta deste Summario confirma-

se que, de facto, o autor refere que "Ha uma tradição, ou antes lenda, de que o palacio 

fôra fabricado por um judeu muito rico, que pretendera figurar pomos de ouro, no seu 

palacio." (1873, p. 197). Guimarães descarta, contudo, a hipótese de que o edifício 

pudesse ser anterior a 1551 já que, na crónica que escreve sobre a Companhia de Jesus, o 

padre Baltazar Teles afirma que aqueles terrenos eram ainda rurais e povoados de 

oliveiras na época em que os jesuítas se lá fixaram (1553). No entanto, sabe-se por outro 

Summario – este da autoria de Cristóvão Rodrigues de Oliveira – que em 1551 já existia 

uma Rua da Rosa88, possivelmente a mesma que persiste com a mesma designação no 

atual Bairro Alto, para a qual vira uma das frentes do Palácio. A acrescentar a estes dados, 

 

88 Cristóvão Rodrigues de Oliveira engloba a Rua da Rosa na contabilização de arruamentos da Freguesia 

de Nossa Senhora do Loreto (1987, p. 29), mais tarde Freguesia da Encarnação. 
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Guimarães (1873, p. 199) chama a atenção para a existência de uma rua das Bollas, 

possivelmente “muito antiga”, que vem mencionada na Estatística de Lisboa de 155289 e 

cuja denominação poderia estar relacionada com o Palácio do Cunhal das Bolas. 

Nem José Guimarães nem Júlio de Castilho teriam ainda conhecimento de que 

Guedelha Palaçano fosse o primeiro detentor (conhecido à data) das herdades do Bairro 

Alto, pelo que a sua suposição relativamente à origem judaica do dono do palácio não 

deixa de ser curiosa. Mário Saa, suportado pela documentação em sua posse, aponta 

indiretamente para a possibilidade de que a residência fosse, afinal, do primeiro aforador 

das herdades, Filipe Gonçalves. Embora enuncie a hipótese de se tratar de outro edifício 

que não o Palácio do Cunhal das Bolas, afirma que “Filipe Gonçalves, que por estas 

herdades pagava fôro, residia na sua quinta de S. Roque á beira da estrada que levava por 

essa época aos Moinhos-de-Vento […]. A quinta não era abrangida pelas herdades.” 

(1929, p 9), e que Bartolomeu de Andrade e sua mulher também habitavam numa Quinta 

em São Roque, não se especificando o local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 Trata-se do Tratado da majestade, grandeza e abastança da cidade de Lisboa, na 2ª metade do seculo 

XVI: Estatística de Lisboa de 1552, da autoria de João Brandão, e cujo manuscrito original se encontra na 

Biblioteca Nacional de Portugal (cód. 6790). 

Figura 17. – Pormenor do edifico a São Roque, que consta na vista de Lisboa do quinto volume da 

obra de George Braunio, Civitatis Orbis Terrarum, publicada em 1598 
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Na panorâmica de Braunio sobre Lisboa no século XVI [Figura 17.] é, de facto, 

representado um “[…] grande palácio-castelo de aparência medieval com pátio central, 

com afinidades tanto ao nível de localização como da estrutura espacial, com o 

embasamento do Palácio do Cunhal das Bolas.” (CARITA, 1990, p. 80), mas a sua 

história recuada permanece, até hoje, refém as hipóteses e da quase-total transformação 

do local. 
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CONCLUSÃO 

 

A presente dissertação abordou o desenvolvimento do bairro quinhentista de Vila 

Nova de Andrade entre os séculos XVI e XVIII, nas suas vertentes urbanística e 

arquitetónica sem descorar, no entanto, uma leitura e caracterização das suas gentes, 

narrada de forma nítida através das fontes consultadas. Focando-se com maior 

particularidade no período da sua formação e crescimento – que se compreende na 

primeira metade do século XVI –, mas fazendo igualmente referência às transformações 

ocorridas no seu perímetro no pós-terramoto, destacou-se não apenas a novidade que 

representou no seu tempo, como também o que significou para a posteridade do 

urbanismo português aquém e além-mar. 

Vila Nova de Andrade foi uma “experiência” urbana, fruto de um contexto 

singular e de um período de transição para a arquitetura e o urbanismo português. Como 

acontece com a própria cidade, não foi um fim em si mesma, mas parte de um projeto 

quinhentista que se foi tornando cada vez mais ambicioso. No bairro que se alastrava pela 

uma vasta encosta – e que se prolongou além de São Roque – ia sendo aplicada a mais 

recente legislação promulgada pelo governo de D. Manuel I, maioritariamente através 

pessoa de António Carneiro, no que à arquitetura e ao urbanismo dizia respeito. 

Não estamos diante de um projeto da Casa Real, cuja vontade se sobrepunha a 

interesses de particulares, mas antes de uma iniciativa privada de nobres próximos ao 

monarca, que viram a oportunidade de explorar os seus terrenos e retirar deles um lucro 

mais promissor e estável do que a exploração agrícola. Na ponderação e no planeamento 

que os quarteirões desaparecidos transpareciam, sobressairia um sentido tão prático 

quanto funcional – não descorando a dimensão estética –, nas exigências por parte dos 

foreiros e enfiteutas, na orientação dos arruamentos, no processo e na diversidade do 

loteamento, ou mesmo na estrutura dos próprios edifícios. Abandonam-se, 

progressivamente, as práticas construtivas da tardo medievais que, nunca rompendo 

completamente com o passado, recuperam-no e inovam sobre ele: os vestígios medievais 

permaneceram no alinhamento hierárquico das primeiras ruas/travessas, na configuração 

alongada dos quarteirões da primeira e segunda fases de urbanização, nas que terão sido 

as primeiras tipologias arquitetónicas, na toponímia e na pressão que os aforamentos 

deixam transparecer, de fazer crescer o aglomerado. 
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Numa fase inicial não existiam quaisquer praças ou largos, já que o propósito do 

bairro era fundamentalmente residencial, mas ainda assim urgente no contexto da época: 

fora de muralhas, descendo a encosta às Portas de Santa Catarina, situavam-se no ano de 

1500 duas herdades agrícolas desocupadas e soalheiras, reunindo todas as condições de 

habitação e salubridade que a cidade sobrelotada não oferecia. Mais do que isso, e porque 

pertenciam a um mesmo proprietário, representavam uma oportunidade sem precedentes 

de fazer levantar um empreendimento de raiz sem qualquer impedimento, como a 

necessidade de comprar/aforar terrenos, de proceder a expropriações ou de estabelecer 

acordos entre proprietários. O que anteriormente se ensaiara, com algumas 

condicionantes, em Vila Nova de Santa Catarina ou em Vila Nova da Oliveira, seria 

plenamente aplicado em Vila Nova de Andrade, em linha com que vinha sendo 

promulgado pelo Desembargo do Paço. 

Sem a monumentalidade que caracterizou construções como o complexo da 

Ribeira,  o Hospital Real de Todos-os-Santos ou o Mosteiro de Santa Maria de Belém, o 

bairro de Vila Nova de Andrade insere-se numa narrativa que lhes é paralela: a da 

arquitetura vernácula dos bairros lisboetas, espelho direto da qualidade de vida dos seus 

habitantes, dos seus hábitos, gostos, e de uma diversidade de classes sociais que passaram 

a conviver no mesmo espaço. A arquitetura que se considera ter marcado presença nos 

primeiros quarteirões do bairro afastava-se da imponência e da linguagem decorativa de 

outros complexos arquitetónicos seus contemporâneos, mas é também o resultado da 

Época Moderna, expresso numa linguagem muito própria, mas igualmente eficaz. É fruto 

direto da necessidade de mais espaço, de uma nova tipologia de edifício, de inovadores 

procedimentos, novos materiais de construção e de preocupações primárias que afetavam 

os habitantes de Lisboa no seu geral, e não grupos sociais específicos. Nasce de uma 

atenção especial que começou a ser dada aos elementos urbanos que, mesmo privados, 

poderiam (ou não) ter implicações na vida o vulgo e afetar, consequente, a imagem que a 

cidade – e que o monarca através dela – transmitia para o exterior. De edifícios de 

arquitetura dita erudita remanescentes do século XVI, chegam-nos incógnitas 

consideravelmente modificadas, como a do Palácio do Cunhal das Bolas que poderá, pela 

sua aparente antiguidade, ter desempenhado um papel na história do crescimento do 

bairro e na dos seus primeiros proprietários. 

Apesar de começar por albergar as classes trabalhadoras, prestando apoio às zonas 

portuárias e aos armazéns ribeirinhos, a passagem do tempo acabou por chamar aos seus 
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terrenos as classes sociais mais altas seduzidas pela qualidade do espaço e, mais tarde, 

pela fixação da Companhia de Jesus em São Roque. O culminar do seu crescimento foi o 

Bairro Alto de São Roque – hoje apenas Bairro Alto – em detrimento do qual Vila Nova 

de Andrade perde importância a partir do terramoto de 1755. Dos seus alicerces originais, 

pouco sobreviveu à tragédia e à posterior reconstrução, o mesmo se aplicando a 

documentação que poderia, hipoteticamente, expandir e enriquecer o estudo deste 

fenómeno urbano. 

Da informação que subsiste e vem sendo publicada numa perspetiva 

historiográfica, destaca-se a importância dos trabalhos realizados por Gustavo de Matos 

Sequeira e, mais recentemente, por Helder Carita, único historiador contemporâneo que 

se tem versado sobre as fontes de época. Não visando uma repetição do que tem vindo a 

ser escrito, a presente dissertação sustenta-se numa revisão bibliográfica e no elenco de 

fontes – primárias e secundárias – que, desde o século XIX, têm completado a história 

deste bairro quinhentista à luz do que hoje se sabe em relação à praxis arquitetónica e 

urbanística da administração de D. Manuel I. Reitera-se ainda que os próprios 

documentos têm muito a dizer sobre as gentes que habitaram o espaço e sobre as soluções 

encontradas pelas mesmas no sentido de dele retirar maior partido – e que, possivelmente, 

constituiriam um interessante tema de estudo. Apresenta-se, desta forma, um ponto de 

situação relativamente aos avanços e recuos da historiografia do bairro e dos seus 

intervenientes, que terá ainda muito por revelar na condição do surgimento de novos 

dados e apesar das condicionantes que se impõem. Finalmente, e no âmbito de futuras 

investigações ou de uma revisitação profunda das fontes, apresentam-se vários eixos de 

investigação ou hipóteses para estudos de caso mais específicos, nomeadamente de 

edifícios ou arruamentos. 
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