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Introducão: O objecto de trabalho; questôes de método

As datas escolhidas, para balizar esta dissertayão sobre um século de urbanismo

e arquitectura em Lisboa, citam duas rupturas fundamentais: a pnmena. o afastamento

do Marquês de Pombal, no ano da ascensão ao trono da senhora D. Maria I, a

segunda, a nomea^ão de Frederico Ressano Garcia, como engenheiro-chefe da

Reparticão Técnica da Câmara Municipal.

Estes dois homens tiveram poderes muito diferenciados: um governou o País

durante mais de vinte anos com mão de ferro, o outro, embora tenha sido ministro do

Partido Progressista, foi sobretudo um técnico cuja acgão política, em termos

nacionais, não teve especiai relevância.

Mas em rela^ão ao meu objecto de trabalho, o Marquês de Pombal e Ressano

Garcia tiveram em comum a paixão, a capacidade de mando, a clara ideia de fundarem

a Lisboa moderna. Depois deles, emergeria, já proximo do nosso tempo, a figura,

incontornável também, de Duarte Pacheco, dinamizador de um terceiro ciclo

desenvolvimentista que, nos seus referentes urbanísticos, se situa em continuidade

orgânica com as opgôes setecentistas de Manuel da Maia para a Baixa e com o

projecto, empiricamente haussmanniano, de Ressano Garcia para as Avenidas Novas.

A cidade que habitamos é, em grande parte, resultante destes três períodos,

intensos e esclarecidos, tanto em relacão aos valores positivos do efectivamente feito,

como em relaeão âs falhas não preenchidas que so no domínio da utopia chegaram a

ser abordadas.
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A Lisboa pombalina foi inauguralmente estudada por José-Augusto Fran^a (1) e

tem vindo a ser objecto de sucessivas questionacôes, em trabalhos de superior

qualidade, os melhores dos quais realizados por José Eduardo Horta Correia e

respectivos discípulos (2). Mais modestamente. e sob orienta^ão de José-Augusto

Franya. procurei, na minha dissertayão de mestrado (3), elucidar os princ'pios

orientadores da urbanística de Ressano Garcia e analisar os modos como a arquitectura

das Avenidas Novas circunscreveram as suas potencialidades (4). Também a Lisboa de

Duarte Pacheco foi já objecto de trabalhos qualificados, de novo por José-Augusto

Franya, Vítor Matias Ferreira, José Manuel Fernandes, Nuno Portas ou Pedro Vieira

de Almeida (5).

No que respeita aos dois primeiros ciclos que enunciei
-

a Lisboa pombalina e a

de Ressano Gtrcia - tem vindo a afirmar-se o gosto de estudar quer os tempos ditos

fracos entre essas duas "idades de ouro", quer as contextualizacoes dos seus

paradigmas es:éticos e funcionais. Os trabalhos avanyam incomparavelmente mais

depressa em relacão â Lisboa pombalina, cujas raízes são elucidadas na extrema

particularidade do urbanismo e da arquitectura seiscentista e primo-setecentista

portuguesas (6).

Quanto á Lisboa oitocentista ante-Ressano Garcia, tem havido uma atencão

crescente â sua producão arquitectonica, fruto da actual conjuntura ideologica - e

vivenciai - eminentemente ecléctica, e também da valorizacão patrimonial de uma

época - todo o século XIX- que. até muito recentemente, não pareceu objecto capaz

de Historia e digno de memoria (7). Creio, todavia, que falta sistematicidade a essas

abordagens (8), falta-lhes sobretudo articulacão orgânica com o fazer e pensar a

cidade. E esta falha que me proponho colmatar.

A partidc, convém acentuar que se trata de um tempo que pode ser considerado

historicamente fraco porque nao emergem nele nem personalidades nem iceias

estruturadas. Por isso tem sido tão invisível a obra feita.
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Depois do afastamento de Pombal, viveu-se, até pelo menos 1840, entre o

cumprimento sem chama do plano que ele havia elaborado para a cidade e o desejo,

sem teorizayão, de o contestar. Depois dessa data, sob a batuta da Câmara Municipal-

que reconquista competências de gestão que o Marquês liminarmente lhe retirara -

surgem dezenas de intencôes. menores ou grandiosas, sempre insuficientemente

fundamentadas, que representam a incapacidade de pensar e operacionalizar a cidade,

com a arrastada decadência da Casa do Risco das Obras Públicas e a não emergência

de outra instituicão que a pudesse substituir. No entanto, sob esta verdade genérica,

outra emerge, mais fragmentada e difusa mas extremamente estimulante.

Saliente-se, em primeiro lugar, que o ciclo do tempo fraco não pode representar-

se por uma contínua e fatal linha de decadência. Pelo contrário, e confirmando os

dados mais actualizados da historiografia economica, social e cultural, o tempo da

Viradeira -

inven^ão romântica e positivista que os mais desatentos continuam a

utilizar com excessiva simplificacão
- viu as dinâmicas pombalinas transmutarem-se

positivamente:

- pelo surto erudito da arquitectura neoclássica, em realizagôes maiores que vão

lU) Teatro de S. Carlos ao projecto do Real Erário e a apropriacão do primeiro

projecto para o Palácio da Ajuda. Estes equipamentos renovavam não s6 a propria

figura da arquitectura mas também o conceito de monumento -

e de espaco

monumental -

que o pombalino mais radical elidira da cidade, circunscrevendo-o â

Praga do Comércio, apresentando-se, por isso mesmo, como polos geradores de

urbaniza^ão. Dessas intencoes de desmultiplicar o centro de Lisboa, ficaria apenas o

Chiado já que o lugar da Patriarcal Queimada continuaria adiado até ao meio do século

XIX e o da Ajuda se manteve definitivamente irresoluto.

-

pelo ritmo mais acelerado de reconstruyão da Baixa, beneficiando da medida

política de unir os rendimentos do donativo dos 4% â gestão do Real Erário.

Observam-se então os primeiros frutos da crítica erudita e empírica â "monotonia" do

pombalino, através de subtis fugas ao modelo de prédio de Eugénio dos Santos, onde

surgem mísulas, maior riqueza de emolduramentos e diversidade do desenho das
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balaustradas. Simultaneamente inicia-se o processo
-

que so a partir de 1840 se

acentuaria - de aumento de um ou de dois andares que significava a possibilidade de

rentabilizacão dos investimentos e, simultaneamente, a apropriacão social de um

espago muito determinado.

-

pelo 'econhecimento de facto que a exigência pombalina de dar prioridade â

reconstrugão cia Baixa sobre todos os outros polos da cidade era uma impossibilidade.

Se. logo apos o Terramoto, o Marquês não pudera impedir os aforamentos na zona da

Lapa, que então foi delineada e logo intensamente povoada, assiste-se depois â

multiplicacão dessa tendência, em áreas em movimento antes de 1755, Lapa

evidentemente. mas também a Cotovia de um lado e outro do Colégio dos Nobres,

Santa Isabel, Amoreiras e já Campo de Ourique. O desenho de ruas e o loteamento

vive aqui de uma heranca prática antiquíssima -

que já fizera o Bairro Alto -

contribuindo para diversificar a cidade e acentuar o simbolismo indispensável da

particularidade do centro. Naturahnente, este movimento correspondia também ao

lento mas continuado crescimento demográfico e âs expectativas da diversidade dos

interesses burgueses em elaboracão.

-

pela dinâmica da edificacão aristocrático-burguesa que elabora então os mais

antigos modelos da tipologia palacete de que a Casa Farrobo, na Rua do Alecrim, é

talvez o primeiro eio, diversamente cerzido com a tradigão do palácio e da casa-nobre

de tradicão setecentista. Embora seja em geral difícil distinguir os projectos iniciais de

posteriores adequacôes românticas, percebe-se que os grupos dominantes

definitivamente se afastam dos característicos e desornamentados palácios pombalinos,

optando por eclectismos de matriz neoclássica ou neo-barroca que figurava desejos de

representacão social e simboliea. Neste movimento a cidade enriquecia-se e

diversificava-se. caldeando-se com as mutagôes civilizacionais em curso, fornecendo

também modelos adequados a uma burguesia mercantil ou intelectual que, nas décadas

seguintes, edificaria ou reconstruiria manchas importantes dos novos bairros ou do

proprio centro, alargado ao Chiado e å frentes libertas do Bairro Alto.
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-

pela preocupacão de gestão urbana que o Intendente Pina Manique

qualificadamente assumiu. Medidas como o policiamento municipaJ. as primeiras

tentativas de iluminagão pública ou o maior rigor na aplicacão dos editais do Senado

sobre limpeza das ruas e distribuiyão de funeôes mercantis denotam um entendimento

modemo de cidade a vocacionar-se para o advento da industrializayão e crescimento

demográfico macivo. Também para o reconhecimento dos espacos públicos não como

meros locais de intensificacão da circulacão mas de fruicão social colectiva.

-

pelo primeiro sinal de uma consciência das linhas futuras de crescimento da

cidade, traduzido no ajardinamento do Campo Grande, realizado talvez por sugestão

do arq. CarvaJho Negreiros que havia proposto a extensão dessa iniciativa também ao

Campo Pequeno. De imediato, a cidade não absorveu esse novo espaco de lazer mas

ele ali ficava, último elo de uma lôgica urbanística que arrancava do Passeio Público e

determinaria, um século mais tarde, os tracados de Ressano Garcia.

Depois destes anos brilhantes da vida da cidade no final de setecentos e

primeiros anos de oitocentos -

que concretizam o iluminismo mariano, tal como, por

exemplo, o notável ciclo de renovacão das artes plásticas, consubstanciado em

Domingos Sequeira, Vieira Portuense e João José de Aguiar, a poesia pré-romântica

de Gonzaga e Bocage e a producão teorética da novel Academia das Ciências,

propondo os primeiros estudos para a aboligão das estruturas senhoriais do Antigo

Regime - Lisboa e o País mergulharam num dramático hiato histôrico, motivado pelas

invasôes francesas e a panida da Família Real e da Corte para o Brasil. Quase tudo

então se interrompeu, nomeadamente, no caso que nos interessa, instalou-se uma

definitiva crise no estaleiro da Ajuda que antes parecia capaz de assumir as fungôes de

transicão para uma prática modema de arquitectura, sob orientagão de arquitectos de

formagão italiana, como eram Costa e Silva e Fabri. Por isso, a decadente Casa do

Risco das Obras Públicas retomou uma importância, historicamente condenada,

atrasando 0 confronto de ideias, fechada que estava, desde a morte dos últimos
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arquitectos pombalinos, numa prática empírica que ignorava a importância dos

influxos culturais europeus.

A cidade so se confrontará com a imagem diminuída de si mesma ap6s a vitoria

liberal de 1833. E então que o referido ciclo fraco na verdade se inicia,

contextualizado numa dramática incapacidade de orientacão urbanística e

arquitectonica, consequência fatal da propria instabilidade do regime político. Como

aconteceu em todas as outras áreas da gestão pública, o primeiro liberalismo destruiu

anteriores estruturas e demorou tempo demais a implantar outras. Encerrada

definitivamente a Casa do Risco da Ajuda, questionado o poder da Casa do Risco das

Obras Públicas na gestão concreta da cidade, foi a Câmara MunicipaJ que quis assumir

todas as competências mas faitaram-lhe meios, tradigoes e discernimento político,

técnico e cultural.

Entretanto Lisboa mudava radicalmente, não por programacão mas pelo simples

ocorrer da revolucão em curso, de imediato visível na extincão de todos os conventos

masculinos e a definitiva decadência dos femininos. Iniciou-se uma corrida desenfreada

â apropriacão desses espacos prestigiados que se converteram, sem regra nem

controlo, em quarteis, sedes e secretarias de Estado da nova burocracia, escolas ou

hospitais. O objectivo era meramente o de instalar um Poder centralizador e tentacular,

sobretudo o de realizar dinheiro rápido para colmatar as exigências da Dívida Pública.

A venda dos Bens Nacionais determinou mudancas de propriedade mas sabe-se que

nenhuma dinâmica social significativa aí nasceu. No caso da propriedade urbana,

mantiveram-se quase todas as cercas que continuaram, até ao final do século, a ser

exploradas agricolamente, e so no caso dos grandes conventos implantados em pleno

centro, se realizaram tímidas operacôes urbanísticas: continuando a lôgica da

progrumayão pombalina em S. Domingos e nos Camilos, inovando na Trindade numa

logiea de submissão a constrangimentos pré-existentes.

Mas úo ponto de vista simbolico as mutagôes eram consideráveis. A cidade

laicizava-se, perdendo circuitos e marcas significantes e desse profundo sentimento de
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orfandade nasceu um afã quase ingénuo pela valorizacão de espacos sociais,

vocacionados para as novas práticas de convivencialidade cívica. A modernizacão do

Passeio Público e a sua efectiva operacionaiizayão urbana tornou-se uma questão

esseneial, como depois a construgão do Teatro Nacional, encarado como lugar

priviligiado para a educayão de um novo cidadão.

Estes gestos fundadores enunciam a linha de actuacão da Câmara Municipal até

meio do séeulo: assumiu-se a Lisboa pombalina como heranya definitiva que se tornou

objecto de maquilhagens sucessivas, para a "aformosear" como então se dizia,

procurando introduzir-lhe os ritmos nervosos e ostentatorios do tempo presente.

Operayôes como o ajardinamento de S. Pedro de Alcântara e mais tarde o da Estrela e

Príncipe Real, a decisão de substituir o nunca reconstruído Palácio Marialva por uma

praca cívica, centrada no monumento a Luís de Camôes, o ajardinamento também da

Praya do Comércio e do Rossio. a liberalidade crescente e estimulada em alterar-se o

"prospecto da cidade" mesmo na Baixa, a multiplicagão dos palacetes de fachadas

decoradas em que a gramática neo-clássica, ainda não contraditada, ia assimilando os

recursos do eclectismo que era o sentimento da época, foram expedientes da

apropriayão burguesa da capital pôs-terramoto cujas potencialidades de crescimento

eram ainda plenamente operantes.

Com a estabilizacão política da Regeneracão e o programa estruturado das obras

públicas fontistas, o crescimento de Lisboa adquiriu outra consistência. A Câmara

contratou finalmente um engenheiro-arquitecto para dirigir a Repartiyão Técnica,

Pedro José Pezerat, personalidade enérgica em termos de propostas urbanísticas e

arquitectônicas, que, apesar dos múltiplos constrangimentos políticos, culturais e

financeiros, se revelou capaz de assumir uma relativa operacionalizacão dos servicos.

Foi o tempo das preoeupacôes com o saneamento básico de que a mais importante

realizacão seria o Aterro da Boavista e o tragado do primeiro trogo da Avenida 24 de

Julho até Santos, obra realizada com o apoio do recente Ministério das Obras
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Públicas, consagrando a ruptura da articulacão funcional e simbolica da cidade com o

Rio.

Pezerat foi também autor inicial de uma série de tragados de extensáo e

normalizacão, funcionais no caso do alargamento da Calcada do Moinho de Vento,

relativamente estruturados na futura Avenida das Cortes e da então aberta Avenida da

Estefânia, enunciadores de futuro no projecto de prolongamento do Passeio Público,

com rotundas e avenidas adjacentes. Eram já sinais da obra de Ressano Garcia que

retomaria e alĩnal reaJizaria todas essas intencôes dispersas com uma capacidade

técnica modernizada.

Em termos de arquitectura, foram ígualmente qualificados os contributos de

Pezerat que, resistindo ao gosto predominante pelas colagens decorativas ecléctcas,

foi autor de obras significativas como os Banhos de S. Paulo, o novo Matadouro da

Cruz cio Tabuado ou de um curioso prédio, frente ao Colégio dos Nobres então

transmutado em Escola Politécnica em cujo projecto também colaborou.

Menos afirmativos foram os arquitectos da recente Academia de Belas-Artes e

da velha Intendência das Obras Públicas de Lisboa, uns e outros reunidos na

Associaeâo de Architectos Civis Portugueses, onde pontificava a figura problemática

de Possidonio da Silva. Se existem, na edificacão privada, sinais da permanência do

seu gosto, herdado da sobriedade dos modelos pombalinos ou pôs-pombalinos, o que

conquistou Lisboa foi o génio elegante e cosmopolita de Cinatti e Rambois, cenôgrafos

célebres do Teatro de S. Carlos. Eles projectaram as principais edificaeôes

paniculares, a S. Francisco, no Passeio Público ou no Príncipe Real. orientando o

gosto da arquitectura corrente, de pedreiros, construtores civis e numerosos amadores,

numa curiosa via estilística que prolongou valores classicizantes, resistindo, até aos

anos de 1870, ao influxo epocal dos revivahsmos já implantados em Sintra. Mas a

grande novidade estética no fazer da arquitectura foi então a espectacular moda de

azulejar integralmente as fachadas, com múltiplos padrôes geométricos, ou mais

raramente figurativos, de fabrico industrial. A cidade foi conquistada por esse recurso

decorativo que cobriu novas edificacôes e modemizou a pele de muitas anteriores.
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numa unificacão visual de poderosa plastieidade. Valerá a pena analisar os sentidos

estéticos desta deslocayão dos azulejos dos interiores ou dos pátios e varandas

resguardadas do Antigo Regime para a rua, mas, â partida, ela constitui uma das

criayôes mais originais do urbanismo romântico, a par da generalizacão dos

calcetamentos decorativos de pracas e passeios.

No final áo longo período em análise, no decurso da década de 1860, quando a

dinâmica desenvolvimentista se acelera, é finalmente empossada uma eomissão mista

do Ministério das Obras Públicas e da Câmara Municipal para proeeder a um Plano de

Melhoramentos da Capital. As questôes do estabeleeimento de uma rede eficaz de

transportes públicos, da resolugão dos problemas de saneamento e abastecimento de

água tornam-se inadiáveis mas tudo se arrastou durante mais dez anos. Faltava

capacidade técnica e executiva que homens como o Engenheiro Ressano Garcia ou o

Arquitecto José Luís Monteiro estavam então a obter em Paris. S6 eom a sua chegada

ao palco das decisoes, Lisboa encontrará, apesar da permanência de múltiplos

constrangimentos, um ritmo consequente de modernizacão.

Ao longo do estudo que acabei de enunciar, surgiu-me clara a sugestão do

conceito de Romantismo para caracterizar um século de elaboraeão da cidade. O

desejo de romper com o passado sem a existência de modelo alternativo, o culto da

heranca ciássica mas o gosto do vernaculismo, da tradiyão e da vulgaridade, a ânsia de

despaisamento e a glorificacão da natureza, a atraeeão pelo brilho do adorno e o

coleccionismo do bric-â-hrac, como se do mundo mais não houvesse que despojos, a

valorizacão da subjectividade e da afirmayão de si, o amor pelos espacos

fragmentados, estritos e sobrepostos capazes de permanentemente surpreender a

imaginacão, eis um conjunto de caracteres vivenciais, evidentemente românticos, que

se poderiam aplicar a grandes personagens, ao Farrobo, a D. Fernando de Saxe-

Coburgo, a Almeida Garrett, ao Duque de Saldanha. Procuraremos mostrar que o
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mesmo se passou em Lisboa que então viveu, eomo afînal sempre acontece, colada â

pele da Historia.

Foram díversas as opcoes metodologicas e as fontes utilizadas na realizagão

deste trabalho. Para a primeira parte, referente â Lisboa do final do Antigo Regime,

procurei ensaiar recursos novos, faeultados pelo tratamento topico de manuscritos

oriundos dos Registos Notariais, das Inspecgôes dos Bairros, do Desembargo do Pago,

da Chancelaria Régia, do Erário Régio, das Déeimas da Cidade, recolhidos no Arquivo

N'acional da Torre do Tombo e no Arquivo Historico do Tribunal de Contas. Foi um

exercício estimulante e promissor cuja revelacão de inéditos significativos considero

suficiente para enunciar linhas futuras de trabalho, a desenvolver com meios

informáticos e em equipa, porque a quantidade avassaladora da documentacão, sem

índices e deficientemente catalogada, pode realizar uma vocacão mas não chegará

nunca
-

a vida de cada um é excessivamente breve...- a elaborar a historia sistemática

que neles está efectivamente contida. Paralelamente, procedi ao levantamento das

fontes impressas, do manancial da Gazeta de Lisboa aos livros de viagens e memôrias

e âs pistas scgeridas pela olisipografia, sempre aeompanhadas do levantamento

iconográfico, que no entanto não é exaustivo (seria outra dissertagão!), e do registo

fotográfico das existências que me pareceram mais significativas.

Para os períodos seguintes, respeitantes â Lisboa oitocentista, as fontes

manuscritas utilizadas foram, em primeiro lugar, a coleccão de plantas e documentos

anexos do Erário Régio, dispersas pela Torre do Tombo, o Arquivo Historico do

Ministério das Obras Públicas e o Museu da Cidade e, progressivamente, os vários

núcleos da Camara Municipal de Lisboa, particularmente os escandalosamente

concentrados na "delegacâo" do Arco do Cego onde, apesar do excepcional

atendimento humano, nunca se sabe se a prôxima investigacão pode ser realizada ou se

o incêndio, sempre anunciado, chegará antes. Mas o essencial da estruturacão do

trabalho para estes períodos foram fontes impressas, o Diário do Governo, o Diário da

Câmara dos Deputados e. como bíblia exaustiva, as Actas das Sessôes da Cânara
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Municipal de Lisboa, complementados com o levantamento, tão completo quanto

possível, da imprensa da época, sobretudo as revistas com preocupacôes culturais e

patrimoniais. e ainda alguma literatura memorialista.

Ao longo de anos - na verdade sempre sineopados -de investigacão e nos meses

de escrita muitas vezes desanimei, não tanto por inseguranca ou pelos habituais

estados de alma (e corpo!) que envolvem ritualmente a realizacão de uma dissertagão

de doutoramento, mas por estar certa que o seu objecto era excessivo, arrastando, por

alargamento, uma superficialidade incontomável. Inicialmente, pensava, com o Prof.

Doutor José-Augusto Franca com quem comecei o projecto, ater-me ao século XIX e

até mesmo apenas ao período posterior a 1840. Mas rapidamente verifiquei que o

objecto não tinha raízes e deveria tê-las: por uma paixão, que antes nunca me atrevera

a viver, fui progressivamente recuando até entrar no territôrio da cultura rococô,

estimulada pelo meu orientador. Prof. Doutor José Eduardo Horta Correia a quem

ík\o. desde as saudosas, e já longínquas, aulas de Historia de Arte Modema, a

descoberta das especificidades de longa durayão da arquitectura e da urbanística

nacionais mas também um modelo de rigor e fina inteligência de que nunca

conseguirei aproximar-me. Em consequência do transbordar de cronologia, Lisboa

alargou-se â minha volta num século de Historia e eu mergulhei nela, no que não será o

estado mais adequado para a reflexão.

Assumo o risco da superficialidade, numa espécie de identificagão afectiva com

o objeeto de trabalho: da Lisboa da fantasmática senhora D. Maria I â do reinado

burguês do seu tetraneto D. Luís, eumpriu-se um ciclo que é também o que vai da

cultura iluminista aos alvores da positivista. Entre os dois, estendeu-se o tempo

convulso do romantismo e a cidade foi romantica, pelos sentimentos de perda e o

medo desejante do futuro. Para encontrar sinais destas evanescentes figuras, no

urbanismo e na arquitectura, um século não é de facto tempo demais.
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Notas

1. Em Lisboa pombalina e o iluminismo, editada. pela primeira ve/ em Paris, 1965.

com o título Une vilie des Lumiêres: La Lisbonne de Pombal. Apesar de existir uma 3? ed..

datada dc 1988. ao longo deste trabalho utili/arei a 29 ed. de 1977.

2. Reíiro-mc. em primeiro lugar. â Dissertagão de Doutoramento de José Eduardo Horta

Corrcia. Vila Real de Santo Antônio. urbanismo e poder na política pombalina. 2 vol.s,

Lisboa, 1984 (ed. policopiada) mas também os seus artigos, sobre o urbanismo pombaJino,

publicados no Dicionário da Arte Barroca em Portugal.Lĸboa, Presenca, 1989. Dos

díscípulos dctaco. como panicularmente útil para o meu trabalho. a Dissertagũo de Mcstrado

de Walter Rossa, Aîém da Bai.xa. Indícios de planeamento urbano na Lisboa setecentista, 2

vol.s, Lisboa, 1990 (ed. policopiada) e os seus artigos publicados no mesmo Dicionário da

Arte Barroca em Portugal.

3. Com o título As Avenidas Novas de Lisboa, 1900-1930. 2 vol.s. Lisboa, 1984 (cd.

polieopiada). Mais tarde. sobre o mesmo tema, eomissariei a cxposigão, e respectivo catálogo.

Lisboa de Frederico Ressano Garcia, 1874-1909. Lisboa, Fundagão CaJouste Gulbenkian,

1989.

4. Estc tema l'oi brilhantcmente abordado por Nuno Portas, num coloquio que, entre

Abril e Maio de 1989, acompanhou, na Funda^ão CaJouste Gulbenkian, a exposigão referida

na nota antcrior. Aí ele defendeu a malha urbana das Avenidas Novas como "urbanismo de

grau /ero". conceptualizando assim as suas potencialidades abenas a qualquer tipo de

arquitcctura. Considero. no entanto, que a cdificagâo inicial, não normali/ada, aceitando

prédios e casas unifamiliares muitas vezes de medíocre qualidade, dcterminou a

impossibilidade futura da sua salvaguarda patrimonial.

5. De José-Augusto Franga destaco os capítulos. refercntes ao urbanismo e arquitcctura,

da sua Histôria da Arte em Portugal no século XX. Lisboa, Bcrtrand, 2- cd. 1984. De Vitor

Matias Ferreira, 'Uma nova ordem urbana para a capitaJ do Império, 1938-1948" in O Estado

Novo, das origer.s aofim da autarcia, 1926-1959.Lisboa, Fragmentos, 1988. De José Manucl

Fcmandcs relira-se "Os modelos da arquitectura dos anos 40 em Portugal" e "Arquitcctura dos

anos 50 em PortugaJ, principalmente em Lisboa" in Lisboa. Arquitectura & Patrimánio.

Lishoa. Livros Hori/onte. 1989. De Nuno Portas e Pedro Vieira de AJmeida, citcm-se,

respectivamente. "A evolucao da arquitectura modema em Portugal. Uma intcrprctagão
'

in

Bruno Zcvi, Histôria da arquitectura modema, vol. II. Lisboa, Arcádia. 1973. e Histôria da

Arte em Portugai, vol. 14: A arquitectura moderna. Lisboa, Alfa, 1986.
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6. Refiro-mc sobretudo aos trabalhos de WaJter Rossa citados no nota 2.

7. Sobre o alargamento imparávcl do conceito de patrimônio vcr Francoise Choay.

L'Allégorie du Patrimoine. Paris, Seuil, 1992.

8. Além dos contributos insubstituíveis da olisipografia oitocentista e primo-novecentista

quc ircmos ciiando ao longo do trabaiho. é sobretudo a moda dos albuns de imagens que tem

gerado um progrcssivo movimento de adesão nostálgica as sobrevivências da Lisboa

româmica. Outra qualidade. mas para zonas delimitadas, tcm a obra de José Sarmcnto c

Matos. Uma casa na Lapa.Lisboâ. Fundagão Luso-Americana para o Desenvolvimento, 1994,

e A sétima colina. Roteiro Histôrico-Artístico (coord. José-Augusto Franga). Lisboa. Livms

Hori/onte. 1994.
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I -LISBOA NO FINAL DO ANTIGO REGíME,

CONTINLIDADEE INOVACÃO, 1777-1822.



Introdu^ão: a proposito da Viradeira

Foi a historiografia liberal ( 1 ) de matriz romântica que criou a imagem negativa

do reinado de D. Maria I, opondo. com grande simplicidade teorica mas eficaz

capacidade de vulgarizacjo, o tempo forte, despotico e operativo do Marquês de

Pombal ao ciclo seguinte. fraco e desastroso, em que ministros se sucediam sem

assumirem o poder pleno. até encaminharem o país para a ocupacão estrangeira, de

franceses e ingleses, e finalmente fugirem para a colonia brasileira, levando consigo a

corte e as riquezas, abandonando a pátria a uma orfandade política e simbolica. O

temperamento da rainha, fervorosamente catôlico e temeroso. a sua pública loucura, a

partir de 1791, facilitaram as coisas, bem como a morte do príncipe D. José, em 1788,

que comeyara a ser educado pelo Marquês de Pombal, na atitude maquievélica de

quem pretendia escolher sucessor. A distância de quase um século de duras

responsabilidades e grande incapacidade de gerir as exigências do processo

desenvolvimentista, os liberais dramatizaram assim o fmal do Antigo Regime

português sem poderem ver que a dupla génese de si mesmos, a positiva e a negativa,

fora aí que nascera.

Como sempre acontece na Historia, quando ela cai nos esquematismos fáceis que

justificam a desgraca, tem sido árdua a ultrapassagem desta visão negativa da época

mariana. Sem nos atermos em obras sensíveis mas menores como a de Caetano Beirão

(2) ou em estudos sectoriais como o de Sandro Sideri (3), sobretudo porque esta

reflexão é meramente contextualizadora de um objecto de trabalho específico, vamos

utilizar os dados generalistas de uma recente Historia de Portugal (4) para precisar

que, pelo menos para os especialistas, está definitivamente adquirido que as décadas
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do final do século XVIII foram de continuidade, em relayão ao melhor da política

pombalina, e de abertura. em relacão aos seus aspectos menos inovadores.

Comeeando pela demografia, que é a instância onde sempre tudo comeca na

análise historica, e restringindo-nos a Lisboa, que é o lugar onde iremos chegar: apos o

terramoto. na sequência do qual terá perecido 12£/r da populayão."a recomposicão dos

efectivos anteriores (...) demorou uns 25 anos a realizar-se mas, a partir de 1780, o

ritmo anual de crescimento (cerca de 1,2% até 1801) voltou aos valores das décadas

dc 1783 e 1740, o que torna legítimo considerá-los como os valores típicos da

evolueão demográfica lisboeta durante o século XVIII. No dealbar do século XLX, a

capital portuguesa contaria com cerca de 44 000 fogos e um número superior a 250

000habitantes"(5).

Passando, ao de leve, â economia: o destaque é dado, apos 1777, ao papel mais

discreto dos poderes públicos, o que traduziria que "a indústria comecava a caminhar

por si propria", facto comprovado pelo "aumento das importacôes de matérias-primas

e materiais semi-aeabados", pelo "crescimento das exportacoes de artigos indusDiais

para o Brasil e, mesmo para o estrangeiro" e pela "introducão e novas tecnologias,

principalmente sob a forma de máquinas, importadas maioritariamente da Grã-

Bretanha" (6).

Como consequência deste facto, chega-se â coroa de gl6ria do reinado de D.

Maria I: "entre fmais de 1770 e 1808, o comércio externo viveu aquele que foi

provavelmente o seu melhor período", conduzindo ao alargamento da sua tradicional

área de aetuayão, facilitada pelos "distúrbios do comércio internacional", e a "uma

balanya comercial genericamente positiva. contrariando, assim, as tendências dos

últimos 100 ou 200 anos". E conclui-se:
"

No período de 1796 a 1807, PortugaJ

apresenta saldos positivos com quase todos os parceiros -

Inglaterra, Espanha,

Alemanha, Itália, Franya e Dinamarca- inclusivamente com taxas de cobenura

superiores a 200%, como no caso dos quatro últimos indicados" (7).

Abordando brevissimamente a governacão, afirma-se que o único poh'tico

substituído foi o Marquês de Pombal (pelo Visconde de Vila Nova da Cerveira e
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depois pelo Marquês de Angeja), tendo-se mantido em funcoes os restantes secretários

de Estado, "o que denota o cuidado posto na transiyão política entre o reinado de D.

iosé e o de D. Maria, bem como a manutencão da linha reformista josefina-pombalina"

(8).

Infelizmente, na área cultural que mais nos interessa, a análise é mais escassa e

restringimo-la ao ensino: verificando também que "não há um corte entre o

empreendimento educativo pombalino e o mariano", salienta-se que se mantém "a

atitude de secularizayão e de manuteneão de um sistema nacional de educacão". que

"as corporacôes religiosas não têm papel aereseido no ensino" e que haverá "uma

maior atencão com as zonas mrais do interior, contra o privilégio notorio que o litoral

mercantil merecera a Pombal" (9).

As extensas citayôes que acabámos de fazer podem ser sintetizadas: as décadas

finais do século XVIII beneficiaram, e produtivamente ultrapassaram, o impulso

desenvolvimentista que Pombal representou
- mas que se desencadeara já no reinado

de D. João V - libertando-o do espírito mercantihsta e centralizador em favor de uma

liberdade moderna, no seio da qual a celebrada burguesia pombalina não definhou,

antes adquiriu maior consistência social e teve de lutar com menores peias estatizantes.

O fim do despotismo traduziu-se numa desdramatizacão política, restringindo a

governacão ao seu lugar prôprio, menos determinante e interventivo, além de ter feito

justiya a dezenas (ou centenas?) de perseguidos, muitos deles injustamente, mesmo

quando nos referenciamos pelo quadro mental de uma sociedade de Antigo Regime.

Quanto â cultura, bastará evocar indicadores díspares, como a fundacão da

Academia Real das Ciências (1779) e da Aula Pública de Debuxo e de Desenho no

Porto (1779) ou a Academia do Nu em Lisboa (1780) e da Casa Pia no mesmo ano, a

organizacão das bibliotecas do Convento de Jesus e a Pública de Evora, sob a accão de

Frei Manuel do Cenáculo, as múltiplas iniciativas, nomeadamente nas áreas do

urbanismo e da arquitectura, de D. Francisco Gomes de Avelar, Bispo do Algarve, a

actividade de Jean Pillement no Porto e em Lisboa (desde 1780), a carreira de Marcos
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de Portugal e Luísa Todi, ou de Domingos Antonio de Sequeira e Vieira Portuense, a

obra poética de Nicolau Tolentino, Francisco Antonio Gonzaga ou Barbosa du

Bocagc, as expediyôes científicas no Brasil e em Africa (desde 1783), para se delinear

uma conjuntura progressiva, relativamente aberta aos reptos de uma época de

transiyão, sem pôr naturalmente em causa os referenciais do regime que ninguém

julgaria então lão proximo de um catastrofico final.

Feitas estas considerayoes, meramente topicas. é o momento de nos voltarmos

para a historia do urbanismo e da arquitectura, afirmando desde já que a esta área -

cujo impacte c altural continua aliás velado na historiografia geral - não chegou ainda a

retlexão epistemologica revisionista que vimos afirmar-se noutras instâncias. Nas obras

clássicas e nos estudos mais recentes (10), salvo raríssima excepyão (11), o reinado de

D. Maria I continua a ser o da Viradeira que, no caso de Lisboa, teria ignorantemente

paralizado a obra grandiosa da reconstruyão pombalina. Utilizando e empobrecendo o

esquema dramatizado (ainda romântieo'.') de José-Augusto Franca em Lisboa

pombalina e o iluminismo. que opôs Queluz a Lisboa, para salientar a matriz burguesa

da cidade nova e o desinteresse da aristocracia e da família real (mas de D. José ) em

relacão a ela, Lisboa mariana tem sido vista como o "East end de Queluz" (12) onde a

única grande obra edificada fora a retrogada Basílica da Estrela cuja estética barroca

confirmaria uma intencional oposicão ao espírito progressista de Pombal e dos seus

engenheiros-arquitectos.

Os esco.hos, por tropeeão nos factos, que este deliberado esquema conceptual

vai encontranc.o, têm sido elididos, tarefa facilitada porque os factos escasseiam

embora tal aconteca porque o período continua efectivamente por estudar. Mas não

deixa de ser espantoso considerar-se - â luz de um entendimento da historia norteado

pelo pensamerto dialéctico que é um adquirido da mais básica epistemologia da

investigacão científica -

que o comércio se alargava, a indústria creseia, a burguesia se

dinamizava e, em capítulo â parte, se admita que a eapital vivia sem rumo físico,

políticx) e simbolico.
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Claro que não era isso que acontecia: primeiro porque o ponto de partida, em

1777, quando D. Maria I subiu ao trono, não era tão exaltante como se tem

considerado, uma vez que uma parte considerável dos projectos de erguer uma cidade

nova estavam na prática já abandonados (13); depois porque, ao contrário do que

sempre se tem dito, nunca houve, por parte do novo governo, qualquer intencão de

parar as arrastadas obras de reconstrugão nas áreas que vinham sendo intervencionadas

desde 1 758 (14). Vamos então comecar.

Notas

1. Ver. nomcadamente. J.M. Latino Coelho, 1874, e J.P. Oliveira Martins. Histôria de

Portugal, laed. 1879.

2. Caetano Bcirão, 1934.

3. Sandro Sideri. Comércio e poder (colonialismo informal nas relacôes anglo-

portuquesas). Lisboa. Cosmos, 1978.

4. Histôria de PortugaL direcyâo de José Mattoso. IV vol.: 0 Antigo Regime (1620-

1807). coord. de Antônio Manuel Hespanha. Lisboa, Cfrculo de Leitores. 1993.

5. ldem, SERRÃO, Joâo Vicente, "O quadro humano...". pag. 63.

6. Idem, ibidem. pag. 93.

l.Idemfbidem.pag. 109-111.

8. Idem, SUBTIL. José. "Os podcres do centro", pag. 179.

9. Idem, GOUVEIA. AntOnio Camôes. "Estratégias de interiori/a^ao da disciplina". pag.

435.

10. Ver, sobretudo. as obras classicas, de FRAN£A, José-Augusto, 1966 c 1977; como

obra rccente ROSSA, Walter, 1990.

11. Nomeadamente. GOMES. Paulo Varela. 1988 e FERRÃO, Lconor. 1989 que. não

abordando especiíicamentc a "questâo mariana" no urbanismo e na arquitectura de Lisboa,

souberam valorizar obras e autores que a constituem.

12. Walter Rossa. 1990. I9 vol.. pag. 252.

13. Ver dcsenvolvimento desta questão nos capítulos seguintes.

14. Utili/o a data simb61ica do Alvará de 12 de maio de 1758 que estabelece "os direitos

publicos e particulares da reediíĩcagão da Cidade de Lisboa. e os beneficios is pessoas que

para ella eoneorrcrcm com dinheiro. materiaes ou mão de obra". tranc. in FRAN£A, 1977.

pp.309-313.
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I. A RECONSTRLC'ÃO DE LISBOA NOS ANOS DE 1780-1790:

Ql KSTÔKS (ÍERAIS DE LRBANIZAgÃO



1.1. A legisla^áo

O ponto de partida
- aliás nem sempre citado e creio que nunca transcrito - da

afirmacão de que uma das primeiras medidas do Visconde de Vila Nova da Cerveira

foi parar as obras de reconstruyão de Lisboa e despedir os operários, vem de 1 874 e é

da autoria de Latino Coelho, na sua Histôria política e militar de Portugal .... Creio

que é indispensável recordá-lo aqui:

"A cidade sob os auspícios dc PombaJ fora renascendo grandiosa das suas cinzas e

escombros (...). O trabalho incessante e cstimulado pela energia do Ministro povoava de

ruas. de pragas, de paJácios, a quasi ermada capital. As novas construcôes ocupavam

activamente os anífices e jornaleiros. E agora uxlo este lavor de uma nova civilizacâo

cra improvisadamente paralisado. como o de uma máquina possante que. no meio da

olicina dcspovoada. jaz inene e silenciosa porque lhe estancaram o motor. O marquês cfe

Angeja suspendeu desde logo as obras públicas e tomava numa verdadeira sinecura o

scu olício de inspector. Afcrrolhava o erário para quc o dinheiro da rainha não

subsĸliasse nenhuma empresade utilidade nacional"(l).

Apesar do teor fortemente partidarizado da obra de Latino Coelho, ele cita

fontes: "uma carta anonima (provavelmente do Abade Garnier)" para Simonin. datada

de Lisboa, 27 de Maio de 1777, ou seja quinze dias apos a aclamayão solene de D.

Maria I (13 de Maio). Não investigámos quem eram tais personalidades, mas Latino

Coelho transcreve a carta:

"Sur l'avis du marquis d'Angeja la cour a fait suspendre tous les ouvrages publics, et il

nc sort point d'argent du trésor pour aucun object que ce puissc être.(...)

Lc Samedi demier on a congedié de l'arsenal de la fondue prôs de 300 ouvriers i qui la

eoun (sic) doit malheureusement quantité de semaines et qui pourtant n'ont pas recu â

compte seulemeni un obole. ce qui afílige le peuple et remplira la vĩllc de voleurs. On a

pareilJcment congedié grand nomhrc d'ouvricrs des chantiers et arsenaux de la marine".
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Embora não tenhamos prova específica para contraditar esta fonte, também não

encontrámos nenhuma que a confirme, Pode-se admitir, no entanto, so por excesso de

zelo documental, que ela corresponda a factos precisos mas, mesmo assim, saliente-se

o alargamento retorico e abusivo que Ihe deu Latino Coelho. Como vamos já ver,

quando a govemacão de facto se inicia, o que os documentos revelam é radicalmente

diferente.

Assim, parece seguro que o primeiro decreto sobre esta matéria data de 28 de

Agosto de 17*78, um ano e meio apôs o efectivo início do novo reinado (24 de

Fevereiro de 1777), pelo o qual "Sua Magestade foi servida encarregar a Reparticáo

das Obras publicas ao Ill.mo e E.x.mo Marquez de Angeja Prezidente do Erario

Regio" (doc.l).

Em síntese, a rainha nomeia o seu Ministro Inspector Geral das Obras Públicas

da Cidade de L.sboa, referindo explicitamente que esse eargo será para exercer "assim,

c da mesma fo>ma q. o exercitou o Marquez de Pombal, fazendo executar todas as

Leys. Alvarás, Decretos, Rezolucôes de Consultas, Ordens e outros quaesquer Avizos,

q. forem relativos ao sobred.o fim" . O objectivo fundamental - enunciado logo no

início do decreto - era garantir o controlo do Donativo dos 4% "aplicado a

recdificacúo da minha Corte de Lisboa, e Administracão das Obras Publicas (que

constituía) hum objecto digno da minha Real attencão, pelos progrecos com q. se tem

adiantado a nova fundacâo da Capital dos meus Reynos" , no sentido de "cada vez

mais animar o sistema deste Estabelecimento prezer\'ando-o de quesquer abuzos. que

a serie dos tempos Ihe possa inĩroduzir".

Toda a estrutura funcional que o Ministro e Presidente do Erário Régio ia dirigir

era integralmente mantida, devendo ele "propôr por Consultas verbais tudo o que

julgar precizo para o melhor adiantamento das mesmas Obras (...) tomando pieno

conhecimento do empenho em que se achão as d.tas obras, e aplicando do seu

Rendimento a parte que Ihe for competente a satisfacão, em termos taes, q. por <:sta

consignacão possa tudo ser pago no precizo tempo de trez annos contados da data

dcstc". A Junta do Comércio, "q. me tem senido neste importante negocio a minha

29



satisfacão" era mantida "na d.ta incumbencia, assim, e da mesma forma q. até agora

tem praticado. sem a este respeito fazer innovacão alguma" . Finalmente considerava-

se a necessidade de manter. abaixo do Inspector, um "Intendente, ou Fiscal", cargo até

então exercido por Joaquim Ignacio da Cruz Sobral que, "por ocupado em outros

Lugares do meu Real Servico, mc reprezentou a impossibilidade de poder bem

cumprir com este expediente". Por isso, era nomeado, para o substituir, Anselmo Joze

da Cruz, provedor da Junta do Comércio, esperando a Rainha "haja de dezempenhar o

conceito. q. formo do seu merecim.to e prestimo para bem me serxir em huma

incumbencia de que tanto depende o adiantamento da reedificacão de Lisboa".

Deste modo, como noutras instâncias se verificava, mudava (ou melhor, rolava)

a cabeca, mas mantinham-se e engrandeciam-se os poderosos agentes da hierarquia.

Sobretudo enunciava-se. claramente, a permanência dos objectivos e dos meios para os

atingir. Havia, no entanto, um dado novo: a concentrayão, na mesma pessoa, da

presidência do Real Erário e da Intendência Geral das Obras Públicas. Já veremos com

que consequências.

Em 14 de Julho de 1780 -

cerca de dois anos depois do primeiro decreto -

um

outro era promulgado (doc. 2). Comecava por se afirmar que competia ao Real Erário

"a arrecadacão, e distribuicâo da Minha Reai Fazenda". E, logo depois, considerava-

se que "o Donativo dos quatro por cento, estabelecido e applicado â reediflcacão das

Obras públicas da Cidade de Lisboa (era) de natureza de renda Real por constituir

hum accrescimo aos direitos da Alfandega; e ser por este motivo muito natural, que a

sua arrecadacão, e distribuigão se faca pelo mesmo Erário" . Dada tal "naturalidade",

não espanta o que vem a seguir: eomo a Reparti<;ão das Obras Públicas era responsável

não sô pela cidade de Lisboa mas "de muitas outras Obras Reaes q. administra" , a

rainha era servida "Mandar unir, e em corporar na arrecadacão do Meu Real Erario

todo o rendimento do sobredito Donativo dos quatro por cento, que athe agora se

arrecadava pela Junta do Commercio destes Reinos (...) ficando desde logo suspenco

o seu recebimento pela dita Junta". Mantinham-se. por enquanto, os empregados da

respectiva cobranca mas no Real Erário abria-se "Cofre e Livro separado, como o de
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qualquer das outras differentes estacôes, que alli se recebe, para pelo dito Cofre se

fazer a despeza das Obras Púbiicas, a quefoi destinado".

Este decreto era um verdadeiro golpe de Estado. Tinha antecedentes numerosos

porque sempre houve a tendência para transformar impostos ou "donativos" precisos

em contribuicôes permanentes e obrigatorias que se integravam na máquina geral da

arrecadacão, esvaziadas da sua específica razão de ser. O pior, neste caso, eram as

consequências: a partir de agora, a reconstrucão da cidade deixava de ter fonte

autonoma de financiamento. Aliás, não se fala nela ao longo de todo o decreto. ou

melhor designa-se pela "reedificacão das Obras Públicas de Lisboa" o que parece

indiciar uma distin^ão: as obrigayôes do Real Erário eram para com 'obras públicas*' e

não para a "reedificayão", o que, evidentemente não quer dizer a mesma coisa.

Integravam-se também nas neeessidades de "muitas outras obras reais". na Corte e em

todo o País, que, maioritariamente, não eram "obras públicas" pois envolviam, por

exemplo. a manutencão dos palácios e aquartelamentos existentes ou a edificacão de

novos, submetidos a prioridades políticas ou â exigência pessoal dos monarcas.

Parece que, apenas com três anos de diferenca, estamos, afinal, a dar razĩ~o â

leitura desta questão feita por Latino Coelho mas assim não acontece. Este decreto

não parou, como se verá, o apoio â reconstrugão da cidade. Condicionou-o, sem

dúvida, e estabeleceu condiyôes para, progressivamente, ela ser encarada como um

peso excessivo no conjunto das obrigayoes do Real Erário. Felizmente, não era $6 o

Estado a ter parte activa no muito que ainda havia por fazer em Lisboa, mesmo em

termos do plano relativamente restrito a que a intencão urbanística de Manuel da Maia

(2) se havia reduzido. Entretanto, o decreto em análise respondia também a ojtra

pragmática necessidade: pôr ordem na contabilidade do Real Donativo dos 47r.

Como claramente enuncia ",4 consulta da Junta do Comércio", de 7 de Agosto

do mesmo ano de 1780 (doc. 3), quando se tratou de proceder a transferência dos

fundos deste organismo para o Real Erário, a informacão foi que não sô o Cofre estava

vazio eomo havia "erros da cscripturacão das Contas, acontecidos nas antecedentes

Juntas", sendo "o Cofre do Donativo (...) devedor de grossas sommas assim ao Cofre
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da Junta, como ao da Administracão dos Falidos. e a outros da nossa Inspeccão

como a seu tempo se ha de verificar na Prezenca de Sua Mag.c com os Balancos e

Calculos Demonstrativos das Contas da Administracão da antecedente Junta que se

estão apromptando". Também por aqui. ainda que indirectamente, passava o

julgamento político, e não sô, do Marquês de Pombal que entretanto decorria...

Pelo que conseguimos apurar (3) foram feitos dois pagamentos vultosos sobre

contas em atraso: em 1880. 24 876S855 rs., em 1882, 19 982$952 rs. Neste último

ano. o assunto era encerrado por um Edital, em nome do Marquês de Angeja (doc. 4),

ordenando "a todos os officiaes. e Trabalhadores. e quaesquer outras Pessoas, que

houverem trabalhado nas Obras Publicas (...) concorrão â mesma Contadoria afim

de se legitimarem para a cobranca das quantias. de que são Credores". Pode-se

lamentar que o rigor da gestão financeira fosse agora uma exigência que, como sempre

acontece, trava a paixão de fazer, mas tal atitude é também um sinal positivo de que as

relaeôes entre o Estado e os súbditos estavam a mudar. Quem, no tempo de Pombal,

se atreveria a exigir liquida^ão de contas?...

Definidas as alterai^ôes político-administrativas, é necessário debru^armo-nos

sobre o ritmo dos n-abalhos.Vamos comeyar pela sua avaliacão e contextualizacão

financeira.

1.2. Os investimentos na reconstrucão

Os dados que recolhi, no Arquivo Historico do Tribunal de Contas, foram

organizados num quadro geral (Quadro 1) sintetizando vinte anos de gestão do

rendimento do Donativo dos 47r (entre 1781 e 1801) no que respeita âs Obras

Públicas de Lisboa.

O primeiro faeto surpreendente é o balango geral. Sistematicamente, ao longo

daqueles vinte anos, a despesa foi muito inferior â receita: utilizando apenas quatro

momentos, mas que são exemplares, ela foi menos de metade em 1882 e 1883.

aumentou depois em 1893 e 1800. quando se aproxima dos dois tergos. Não
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investigámos onde se gastaram as somas avultadas que entraram pelo Cofre do

Donativo e não foram gastas em obras públicas, como em príncipio deveriam ter sido,

mas é evidente que esse dinheiro foi desviado para outras opcôes da governamenta(;ão,

operacionalizando assim os objectivos do decreto de 14 de Julho de 1880 e

correspondendo, decerto, â pressão de sucessivas conjunturas financeiras globais.

O segundo facto a reter é que, também de acordo com a filosofia daquele

decreto, o conceito de obra pública se alargou muito para lá da reconstrucão da

cidade. O que rnais escandalizou os contemporâneos. e toda a historiografia que sobre

o assunto se ciebrucou, foi a integracão da despesa com a edificacão da Igreja e

Convento da Estrela, que era uma encomenda real. Inicialmente não estava previsto

que assim fosse, e, nos primeiros anos das obras, o Cofre do Donativo chegou a ser

reembolsado. Mas depois, mais uma vez, ela passou a ser uma mera parcela das contas

gerais.

E, no entanto, elucidativo determo-nos neste caso que foi objecto de um

qualificado estudo de Luís Walter de Vasconcelos (4) sobre fontes do Tribunal de

Contas que tarnbém utilizei. Provou ele que o custo total da Basílica da Estrela e

convento anexo teria sido de 1 248 811S837 rs., valor elevadíssimo mas que

drasticamente reduz as apreciacôes feitas ao longo de um século que vão de 2 mil

contos segundo Murphy, a cinco mil, segundo Ratton, "para não mencionar os ncve .

dezasseis (e até "para sima de 17")" referidos por diversos autores que aquele

inventigador sucessivamente transcreve. Em síntese, ele conclui:

"Se em rela^ão â despesa totaJ do triénio (1781-1783). as verbas aplicadas na

construgũo da Basflica representam 26%, em rclacâo a receita nem a 15% chcgam. (...)

Foi em 1885 que os pagamentos das obras da Basílica atingiram a cifra mais elevada -

122 997S862 rs. Ainda assim, esta verba não alcanga mais do que 19,289f das despesas

pagas ncssc ano pelo cofre do Donativo. ao todo 637 730$75 1 rs.. c apcnas 1.3% das

reeeitas-946 109S733 rs (...)".
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Quanto a mim, poderei fornecer outros dados comparativos que simplifiquei a

partir dos valores do Quadro 1. Entre 1781 e 1801, gastou-se, em "reparos e

concertos de diversas obras", um pouco menos de metade do que custou na totalidade

a Basílica da Estrela; pouco mais de metade em "abenura de ruas, desentulhos e

cloacas", incluindo os respectivos jornais. Mesmo assim, juntando estas duas rúbricas

com a dos "materiais em geral"
- e era pelo conjunto das três que decorria toda a

despesa com a reedifica^ão da cidade - obtém-se, para aqueles vinte anos, o

quantitativo global de 2 112 208$076 rs., ou seja quase o dobro do custo da Igreja

mariana.

Por outro lado. o mesmo quadro permite verificar que os objectivos de

investimento comecavam a submeter-se a novas prioridades políticas, funcionais e

simbolicas: se as "Obras da Praya do Comércio e Caes" patinavam (com uma despesa

de 132 758S784 rs. entre 1781 e 1797) , gastou-se, de 1790 a 1800, 333 833$168 rs.

com o Real Erário que pouco passou das funda^ôes, e a Fábrica da Cordoaria,

edificada a partir de 1783 e com despesas até 1802 (embora o grosso dos

investimentos decorra entre 1785 e 1792), custou 610 009$501 rs.. Montantes muito

inferiores foram entretanto consumidos na Real Barraca da Ajuda (99 430$ 080 rs),

nas "Acomodacôes para a Família Real no Paco de Lisboa" , no Terreiro do Paco (125

950S386 rs.), na conclusão da Real Capela de N. Sra. do Livramento (65 605$583 rs.),

na "reducão do Forte da Junqueira a Armazéns" (124 049S836 rs.). Ainda com menor

valor de investimento, mas com significado a realcar, registe-se os 33 420S875 rs.

gastos eom o Passeio Público, os 1 380$0()() rs. que custou o Cemitério de Campo de

Ourique ou os 9 265$511 rs. investidos no novo Passeio do Campo Grande. A partir

dos últimos anos do século, sobem em flecha as despesas com os aquartelamentos das

tropas portuguesas e britânicas que concorrem com o início das obras do Real Palácio

da Ajuda (1 17 OOOS0O0 de 1797 a 1800).

Uma curiosa relacão de materiais de maior necessidade, enviada em 16 de

Janeiro de 1789 ao Presidente do Real Erário (doc. 5) manifesta bem a intensidade do

ritmo dos trabalhos. justificando a encomenda de "oitocentas duzias de pranchas de
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Brazil" , destinadas â Basílica da Estrela, â Cordoaria e â nova Alfândega, e também

quantidades impressionantes de ferro, chumbo, madeiras de diversas qualidades e

proveniências, azeite. cebo, cera, grude, alcatrão, que se encaminhavam

fundamentalmente para aquelas obras. Trata-se somente de indicativos dos

investimentos públicos que infelizmente não podemos confrontar com os valores dos

investimentos privados que, como veremos, entretanto decorriam.

Apesar das receitas apreciáveis oriundas do Donativo dos 49K nestes anos

permanentemente se reavaliam e altemam prioridades. Em 1791, quando a

generalizacão da guerra na Europa introduz uma inquieta^ão crescente na vida política

e economica, decidia-se que as obras prioritárias eram o "Quartel para a Guarda de

Corpo" e a "Aula de Dezenho, e Fortificac-ão, estabelecida no Arsenal Real do

Exército" (doc. 6) a cuja conclusão e operacionaliza^ão dos cais fora atribuído. em

1790, uma consignacão anual de 12 000$000 rs. (doc. 7). Mas, no mesmo ano de

1791, um factor de perturbacão surgia: a deeisão da edificacão do Real Erário. Uma

carta dirigida ao Inspector das Obras Públicas, Anselmo José da Cruz Sobral (doc. 8)

informa que apesar do Presidente do Real Erário ter assinado "a planta e risco do

novo edifício para o Real Erario no Sitio da Cotovia" era indispensável não

ultrapassar o "mappa da aplicacão de 300 000S000 rs anuaes para as Obras

Publicas". Por isso se decidia que "não se admitisse Gente defora, mas sim se tirasse

das outras Obras" e se utilizasse "a consignacão que no dito mappa se destina para a

Obra da Cadea. que ainda não se poceu em execucão".

O dito Mapa (doc. 9) revelava uma distribuigão de verbas muito hierarquizadas:

a consignagão mais alta destinava-se â Alfândega (60 000$000 rs), seguindo-se o Real

Erário (50 000$000 rs), ainda o Convento Novo e o Hospital Militar (com 40 000S000

rs cada), a Cadeia e o Quanel de Meclenbg (sic) (com 20 000S000 rs cada), finalmente

a Ribeira das naus e a Cordoaria (com 12 000$000 rs cada). A restante verba, 46

()()()$()()(), era destinada a "Desentulhos, cloacas e concertos".

Embora, como todos os anos acontecia, esta intencionalidade programática não

tenha sido integralmente cumprida (a Cadeia, por exemplo, nunca teve sequer início de
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edificacão) ela permite concluir, mais uma vez, quanto é injusto considerar-se que

nesse período do reinado efectivo da Senhora D. Maria I tudo se sacrificou â

encomenda régia da Basílica da Estrela. A par do enorme esforco orcamental que ela

exigiu, outras obras ostensivas (como o Real Erário) ou meramente funcionais (todas

as outras) se projectaram ou efectivamente se construíram e, mesmo assim, nunca se

interrompeu o ritmo dos desentulhos e abertura de ruas, segundo o plano pombalino,

exigidos pela pressão da edificayão particular.

Em 1794, um "Avizo expedido ao Fiscal das Obras Publicas" (doc. 10) pennite

fazer novo ponto da situacão. Considerava-se que apesar da elaborayão de um mapa

rigoroso de consignacôes, ele não fora executado, tendo havido "accrescimo

consideravel da despeza" . Como resultado, havia "hua multidão de queixosos, que

pedindo com justiga os seus pagamentos perseguem, e inquietão". Nomeadamente,

afirmava-se que "Dezentuíhos, e materiaes tem sido e são tambem objectos de

grandes, e enormes despesas" embora pareca que o desequilíbrio existente se devesse

a "algumas Obras de Fortalezas que tão bemfizerão accrescimo". Ora, uma vez que

"não somos obrigados afazer mais Obras quando não são necessárias para a defeza

do Reyno que aquella a q. o rendimento chega", determinava-se que, "conser\'ando

nas Obras da Alfandega, novo Erario, Convento de Jezus (...) e Cioacas da Cidade a

gcntc que nellas anda", se levantasse "mâo de todas s outras Obras, das quaes sô

huma deverá ser conservada, p.a q. completa ella se passe progressivamente a

completar as outras", permitindo "que pouco a pouco se fosse sem maior estrepido

reduzindo a minor numero a gente das Obrasi...)".

Finalmente, em 1799, por razôes que não consegui apurar mas que se devem

relacionar com o início de governo efectivo do príncipe D. João, são mandadas

suspender todas as Obras Públicas (doc. 11), situacão meramente pontual já que a

nomeayão de D. Rodrigo de Sousa Coutinho para presidir ao Real Erário (1803)

haveria de traduzir-se num empenho renovado pela cidade, logo expresso numa nova

direccão para o projecto do Palácio da Ajuda e, com menor impacte mas não menor

significado simbolico, na abertura do Passeio do Campo Grande.
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Em relacâo aos desentulhos que ainda pejavam a cidade nova, e que eram afinal

o sinaJ mais efectivo da continuagão da sua edificacão. uma importante medida é então

tomada: pelo Decreto do Príncipe Regente de 12 de Novembro de 1802 (doc. 12),

tendo em consideracão "a urgencia de se mandar dezentuihar os Terrenos

arremattados pela Inspeccão afim de que os donos podessem edificar com facilidade

as suas respectivas propriedades", deeide-se "que daqui por diante toda a Pessoa que

quizer levantar Cazas em qualquer dos ditos Terrenos possa fazer á sua custa o

competente dezentulho, indemnizandose depois por encontro com o pagamento das

Decimas de taes Propriedades, da Despeza que tiverem feito com semeihante

extraccão". Ou seja, quarenta anos depois do delineamento da Lisboa pombalina, o

Estado retirava-se finalmente, restringindo a sua acyão â mera gestão e fiscalizagão da

venda dos terrenos que ainda estavam por edificar. Mas, como a seguir veremos, esse

movimento de devolucão da cidade a si mesma há muito se estava a realizar.

1.3. Ritmos da reedificacão na Baixa e no Chiado

Apesar das intencoes iniciais, formuladas no Alvará de 12 de Maio de 1758 (5),

que estabelecia a obrigatoriedade de reedificar na conformidade do Plano, até cinco

anos apos a assinatura da respectiva obrigacão, a promulgaeão de sucessiva legislayão

revela, ainda no tempo do Marquês de Pombal, os numerosos constrangimentos a essa

intencão normalizadora.

Assim, o Decreto de 6 de Marco de 1769 (doc.13) procurava salvaguardar, em

primeiro lugar, a edificacão da Rua Augusta (mas também as restantes da Baixa, do

Rossio e de "todas as que foram incendiadas"), decidindo "pôr a lancos" os terrenos

para "se arrematarem a quem por elles mais der ficando livres e sem encargo algum".

Três anos mai.s tarde, novo Alvará de 3 de Fevereiro de 1771 (doc.14) reconhecia as

"omissôes" e "teimosas porfias" dos proprietários dos terrenos a serem edificados que

não compareeiam nas Inspecvôes dos Bairros "para as dilligencias que deviam fazer",
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prejudicando "a utilidade publica da reedificacão da Capital do Reino". Repetindo que

este objectivo "deve prevalecer a todo e qualquer interesse ou paixam particular",

ordenava-se que "os sobreditos Terrenos pertencentes a pessoas que nam tomarão

judicialmente entrega delles ou havendo tomado não principiárão nelles obras", "sejão

vendidos e arrematados a quem por elles mais der".

Nem assim a reconstrucão adquiriu ritmo, como reconhece o Decreto de 7 de

Dezembro de 1772 (doc.l5).Permaneciam "muitas propriedades arruinadas" que não

eram reparadas mas, pelo contrário, eram objecto de "maiores ruínas" porque os seus

donos as desmantelavam, "vendendo e transportando para outros lugares materiaes

dellas", ou as deixavam "reduzir a pardeeiros inuteis". pondo em perigo a seguranga

dos cidadãos e "deturpando o decoro da Capital do Reino". Mais uma vez se evoca o

interesse público para se ampliar a legislacão anterior: agora, a possibilidade de

arrematacão estendia-se âs "Casas arruinadas e pardeeiros posto que não chegassem a

ser incendiadas" a ser feita âs "pessoas que se obrigarem a fabricar nellas Propriedades

de Casas uniformes ao Prospecto que para as respectivas Ruas ou Prayas se achão

estabelecidos".

O Marquês alargava a intencão de submeter e normalizar a cidade mas, mesmo

considerando apenas áreas incendiadas, é evidente que também este Decreto não surtiu

efeito: pense-se nas ruínas dos palácios Louriyal, Lumiares e Cadaval entre o Rossio e

o Passeio Públieo, nas do Marialva âs Portas de Santa Catarina, no Valenya na Rua do

Alecrim, no Barbacena e Ribeira Grande a S. Francisco, no Nisa e Lousã na Calcada

do Duque ou, mais simbolicamente ainda, nos pardieiros do Tesouro Velho da Casa

Real e ter-se-á uma imagem da resistência, desinteresse e incapacidade das classes

dominantes em relacão â reconstruyão do centro de Lisboa. Como afirmava o Decreto

pombalino que vimos seguindo, as ruínas destes palácios eram utilizadas para

alugueres desqualificados onde se ia permitindo a realizacão de diversas "benfeitorias".

Esta situacão provocará a promulgacão de nova legislacão, durante os reinados

de D. Maria I e a regência do Príncipe D. João: o Aviso de 17 de Fevereiro de 1794

(doc.16) sobre a obrigatoriedade da demolicão de "algumas casas ou paredes que
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pela sua antiguidade ameassem ruinas". e o Aviso de 3 de Novembro de 1802

(doc.17) sobre a eternizada questão dos entulhos, determinando "a rigoroza e exacta

indagacão das pessoas que possão ter mandado lancar nas Ruas e Pracas os entulhos

que as pejão". Um e outro provam o arrastamento das obras da reconstrucão que,

como veremos mais tarde, sobreviverá, em muitos casos, a crise e derroeada do Antigo

Regime.

De facto, o que transparece desta abundante produeão legislativa é, repito-o,

uma resistência significante dos que deveriam construir em relacão â normalizayão

pombalina. No caso da Rua Augusta, a única que se encontrava totalmente edificada

no final do consulado pombalino, foi preciso reeorrer a uma solueão que, de imediato,

alterou as disposicôes áo Decreto de 6 de Marco de 1769, decidindo-se -

pela

Resoluyão de 21 de Junho de 1773 (6) -

que a Junta do Comércio assumisse a

edificacão dos prédios. ainda não iniciados pelos proprietários dos chãos, gerindo

depois as Obras Públicas a sua administragão, enquanto as vendas não se verificassem.

Pensaria Pombal, com esta medida, estimular o investimento na restante Baixa,

tornando-a apetecível ao coméreio e â residência e, simultaneamente, dar a ver o

modelo urbano escolhido, com todas as suas novas solucôes técnicas, funcionais e

estéticas.

Mas não aconteceu assim já que, nas outras artérias, quem então construiu foram

sobretudo ou ele proprio (em S. Paulo, no Carmo, na Rua da Prata, no Largo de S.to

Antonio â Sé), os seus agentes mais directos na gestão da cidade (Anselmo José da

Cruz na Rua da Prata e Nova d'El-Rei e depois, já na época de D. Maria I, no Chiado;

Pina Manique na Rua do Arsenal, nos Remolares e em S. Paulo), além, euriosamente,

das Ordens Religiosas que, por exemplo, no Rossio, através dos Padres de S. Vicente

e dos de S. Domingos, foram responsáveis pela edificayão dos quarteirôes entre aquela

Praya e a da I igueira, os quais, em 1808, lhes rendiam, respectivamente, as elevadas

somas de 6 283$000 e de 5 092$000 rs (7).

E se a nobreza tradicional esteve de facto ausente (8), a burguesia pombaiina

investiu então significativamente: além do Desembargador Luís Rebelo Quintela que,
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já em 1880, possuía uma propriedade n Rua Augusta e cujos herdeiros muito

construiriam depois, como veremos, José Rodrigues Bandeira (duas propriedades na

Rua Aurea, outra na Rua Augusta), Paulo Jorge (três propriedades na Rua da Prata) e

os herdeiros de Luís Rodrigues Caldas no Largo com o seu nome que, nos anos de

1790, construirão também na Rua da Madalena e na dos Fanqueiros.

Afirma José-Augusto Franca (9) que "no conjunto Pombal teria deixado

reconstruído", segundo diversas fontes. "quer um pouco mais de metade, quer um

terco da cidade", dados demasiado imprecisos em relacão aos quais posso adiantar

algumas concretizacôes cuja quantificacio não deve, todavia, ser considerada definitiva

(10): a Rua Aurea, a mais importante do reticulado da Baixa, depois da Rua Augusta,

não teria, em 1880, mais de cinco edifícios concluídos e, mesmo em 1791, dos quinze

números registados no Livro da Décima da Freguesia de S. Nicolau, dez apenas

existiam ao nível das lojas, estando os andares por concluir; na Rua Nova do Carmo,

do lado da muralha, havia, em 1780, um número, referente a duas lojas, e, em 1791,

cinco, mas que eram barracas ou lojas apenas com mais um piso; na Rua das Portas de

S.ta Catarina, havia, em 1782, dez números que passaram ao dobro, dez anos mais

tarde. quando a edificacão da Rua parece que estava concluída; na Rua Nova de S.

Francisco (actual Rua Ivens) havia, em 1782, apenas três edifícios que, em 1791,

passaram a onze. Nesta área da cidade, a rua Nova dos Mártires (actual Serpa Pinto)

so é referenciada em 1788, enquanto outras -

Ferragial, Figueira, Outeiro, Parreirinha
-

s6 comecam a ser construídas (e designadas) a partir de 1791; na Rua Nova do

Almada. a edifieac-ão so se iniciou nesse ano, com os prédios de Anselmo José da Cruz

que, até 1795. edificou todo o quarteirão definido entre aquela rua, a Calcada Nova de

S. Franeisco e as ruas de S.ta Catarina e S. Francisco (11), enquanto o lado fronteiro

permaneceu, até 1834, ocupado por lojas e barracas do Convento do Espírito Santo;

na Rua do Aleerim havia, em 1779, quatro números que passaram a onze em 1797,

situa^ão idêntica â da Rua da Horta Seca que, no mesmo período de vinte anos, passou

de três para oito edifícios, na área integrada na freguesia da Encarnaiy'ão.
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Noutras ruas, em que não foi possível ensaiar quantificacão. na Rua da Madalena

e. sobretudo. nas transversuis, sucedem-se, ao longo dos anos de 1880. e com maior

intensificacão nos 90, os pedidos para desentulhos que se prolongam até ao fin áo

século e o uitrapassaram (Quadro 2). coincidindo com a pressão dos edificadores.

lesados nas suas expectativas de rentabilizav'ão dos alugueres. Este problema é,

claramente. referenciado por Joaquim Pedro Quintela, em 1796:

"Diz Joaquim Pedro Quinteia que sendo dono de humas cazas na

Travessa de S. José e que tambem tem frente para a Rua da Figueira defronte do

Theatro ae S. Carlos s'impede a Serventia da rua e armazens pelo entulho da obra

de Julião Per.a de Castro; que até motiva a destruicão das portas de que rezulta o

desgosto dos Inquiîinos. damnificacão ia propried.e. falta d'alugadores e baixa

no preco dos alugueres" (12).

Em consequência deste moroso processo, foram inúmeras as transivôes de

propriedade e frequente o facto de a edificayão vir a ser realizada não por quem

adjudicara o chão mas pelo seu segundo ou terceiro titular.

Eram diversas as razôes que conduziram âs sucessivas desistências, desde a cotal

falta de meios economicos dos mais modestos -

quer para adquirir as frac^ôes dos

lotes que ultrapassavam a estrita compensacão das propriedades perdidas, quer para

proceder â sua edifieayão -

ao desinteresse evidente dos que, possuindo meios, não se

mostravam dispostos a utilizá-los. Um caso pitoresco foi o do Desembargador

Franeisco Velho da Costa Castel Branco que, em 1779, vendeu a Bonifácio U;.mas

"um chão na Rua dos Mártires" que recebera "em troca de duas moradas de casas na

Rua da Ametade, as Portas de S.ta Catarina" . As suas razôes foram assim enunciadas

no contrato notarial: "porque não podia eie edificar tanto pela importancia a que elas

chegariam mas também pela empresa do desentulho"; e também "porque edificando-

sc nelas casas estavam sujeitas a incéndios e terramotos o que não se podia verifîcar

nas vinhas" (13).

Mas houve muitos outros que não edifieavam nem desistiam dos seus direitos,

construindo algumas "benfeitorias" - barracas, lojas, armazéns -

que rapidamente
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alugavam, correndo o risco de serem desapossados, por ultrapassagem dos prazos para

construcão, caso surgisse alguém interessado no respectivo chão. Isso aconteceu, por

exemplo, ao Conde de Penafiel, quando a Inspeccão das Obras Públicas vendeu a

Manuel José de Barros, em 1815, "um terreno com 97 palmos de frente, no lado

nascente da Rua Nova da Princesa, com 150 palmos de fundo até â Rua da

Madalena". O Conde protestou mas a Inspeccão argumentou, recordando: "0 Ex.mo

Correio-Mor do Reino, Pai do actual Conde de Penafiel (...) resolveu-se enfim a

tomar posse dos terrenos da Madalena em que se compreende o que se trata em 1785

c devendo ter edificado até 1790 corriajd o presente ano de 1815, isto é, o espago de

trinta anos sem que tivesse edificado" . Entretanto, o terreno fora alugado para

estâneia de madeira e, embora o Conde evocasse que não construira antes "por serxico

â Pútria", e afirmasse que "para a edificacão" havia "feito chegar muita pedra, e

mesmo alguma lavrada", acabou por perder os "direitos" que, rigorosamente, há

muito já não lhe pertenciam (14).

Verificaram-se, por outro lado, algumas concentra<;6es de propriedade. Assim

José Molina, "fabricante de seda, morador na Rua Aurea", adquiriu, em 1781, dois

chãos, um naquela rua, outro na dos Correeiros, um terceiro, em 1782, na Rua dos

Douradores, e um quarto, em 1796, de novo na Rua Aurea (15). Também José

Nicolau da Costa, "negociante, morador na Rua direita da Madalena", comprou

quatro chãos na mesma época: em 1781, um na Rua nova dos Sapateiros e três, em

1782, na Rua dos Correiros, Travessa da Coneeicão e Rua nova da Princesa (16).

No Chiado, eneontramos situacôes idênticas: Bonifácio José Lamas, em 1793,

com cinco propriedades, duas na Rua do Outeiro, uma nas Portas de S.ta Catarina e

duas na Rua nova dos Mártires; Maria Clara Bertrand com três, uma nas Portas de S.ta

Catarina (onde foi uma das primeiras a edificar) e duas, a esta adjacentes, na Rua da

Figueira (17); José da Cruz Miranda com uma propriedade na Rua do Arsenal, duas na

Rua das Chagas, e uma tereeira, mais tardia, desde 1800, na Calcada nova do Ferragial

(18); Manuel Cardoso da Cruz com três números já em 1779 na Travessa do Ataíde

que passam depois a cinco (19); João Roure eom sete números, adquiridos, a partir de
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1779, três na Rua das Flores e quatro na Rua do Alecrim (20); finalmente, refira-se a

figura maior de Joaquim Pedro Quintela que. além de duas propriedades na Rua nova

da Princesa (21). foi adquirindo um solido patrimônio já edificado ou por ediftcar, a

partir da sua casa nobre na Rua do Alecrim: duas na contiguidade desta. outra

fronteira, adjacente â do Marquês de Marialva, uma na Rua das Flores, tornejando para

a Rua da Horta Seca, duas na Rua do Tesouro Velho, uma na actual Travessa dos

Teatros, duas na Rua nova dos Mártires e Rua da Parreirinha (22), ou seja um total de

nove "propriedades de casas" o que o torna, juntamente com Anselmo da Cruz Sobral

e os herdeiros de Luís Rodrigues Caldas, um dos mais poderosos intervenientes da

reedificacão da cidade. no período mariano.

No entar.to, o que predominará é a iniciativa de uma burguesia sem nobilitayão,

com significativos meios economicos, que comeca a instalar-se na cidade nova para

nela residir, implantar os seus negocios e multiplicar os capitais. A lentidão com que

tudo decorre - mas com maior intensidade a partir de 1780 -

possibilitou uma

apropriacão do Plano. progressivamente mais individualizada cujas marcas, como a

seguir se verá. são evidentes nas opcôes arquitectonicas que, de modos diversos,

questionarão os prospectos pombalinos. Antes disso, é necessário recordar que a

cidade não se restringia â área entre "o Largo de S. Roque (...) athé â Rua da Padaria

e da extremidade setentrional do Rossio athé ao Terreiro do Paco" (23) abrangida

pela reconstrugão.

1.4. Os bairros limítrofes

Segundo a Relacão de Monteiro de Carvalho (24). entre Abril de 1766 e 1776 "a

Baixa teve cerca de 140 casas. o Bairro Alto 25 e o resto da cidade perto de 500".

Estes números. traduzindo um excepcional surto construtivo fora da primeira zona

referenciada, tem sido sobretudo interpretados como consequência do pânico que

assolou Lisboa durante muitos anos apos o terramoto, conduzindo ã fuga para áreas

sismicamente mais seguras do que o centro. Há, no entanto, factos já estudados que
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obrigam a uma leitura mais distanciada do que, efectivamente, estava em curso na

cidade.

Refira-se. primeiro, a dissertacão de Mestrado de Walter Rossa, Aíém da Baixa

(25) que enumerou, na Lisboa de D. João V, diversos sinais e situayôes urbanísticas,

sugerindo já então o esgotamento do centro e, como consequência, o delineamento de

núcleos alternativos. E, se não passaram de intencôes os projectos grandiosos de

construir uma sede de poder capaz de substituir o Terreiro do Paco - consubstanciada

numa Patriarcal e Palácio Real -, a verdade é que os bairros limítrofes cresciam

acentuadamente, sobretudo a reeém-criada parôquia de Santa Isabel onde a populacão

duplicou em dez anos. entre 1743 e 1753, passando de 2 771 para 5 452 habitantes e

de 620 para 1 354 fogos (26).

Esta situacão demográfico-urbanística
- explosiva em termos dos

constrangimentos de uma sociedade de Antigo Regime
- é evocada por Manuel da

Maia, no ponto 8 da 2a parte das suas Dissertacôes sobre a reconstru^ão da cidade,

quando refere que, além da "renovacão da cidade baixa", era necessário "lan^ar mão

áo sítio de S. João dos Bemcasados e o convento de N. Sra. da Estrela", onde "se vai

edificando setn ordem nem simetria o que já no tempo do Senhor D. João V se havia

principiado a fazer". Por isso, ele havia proposto a este rei "que quizesse ser servido

ordenar ao Senado da Câmara désse forma á innovacão das mas que se hião

aumentando nos suburbios" (27) de que teria resultado o Decreto de 13 de Abril de

1745, determinando a largura de todas as novas mas da cidade, a necessidade de "abrir

prayas com capacidade para as comodidades púbhcas" e de se fazerem "cloacas ou

canos para receberem as águas". com o objectivo geral do "milhor comodo, symetria e

adorno da cidade", evitando-se a "diformidade com que tenho noticia se vão formando

novas ruas e bairros quando se devia esperar, que augmentandose se milhorassem (28).

No ponto em que se encontra a investigacão sobre Lisboa joanina, não foi

possível ainda detectar se este decreto, com elevado grau de generalidade, se traduziu

em operacionaiizacôes urbanísticas concretas mas tudo leva a conciuir pela negativa,

nomeadamente o novo decreto de 23 de Novembro de 1752 que, sete anos depois do

44



já referido, de algum modo repetia as mesmas intencionalidades de princípio,

ordenando que "de hoje em diante se não faga obra alguma nesta cidade e seu termo

sem que seja mandada fazer por ordem do Senado" (29).

Curiosamente. esta lei foi retomada, logo em 3 de Dezembro de 1755, pelo

Marquês de Pombal. proibindo toda a construyão fora dos limites antigos da ciclade

(30), o que revela, mais uma vez, que a legislacão pombalina se situa em plena

continuidade com as normas anteriores. E se estas não foram então cumpridas, também

o Marquês, apesar da concentra^ão dos poderes em relacão a reconstru^ão da cidade,

não conseguiu disciplinar a prática urbanística, como prova o episôdio da edificacão do

bairro da Lapa que José Sarmento de Matos recentemente abordou (31).

Aproveitando a traumática procura de chãos seguros para edificacão, na

sequência imediata do terramoto, as freiras Trinas do Mocambo, do Convento de N.

Sra. da Soledade, iniciaram, logo em 1756, uma série de aforamentos nas terras de que

dispunham, destinados á edificacão, não de barracas, mas de casas de pedra e cal,

acompanhadas da abertura de um conjunto de artérias, entre as quais as ruas da Bela

Vista e de S. Domingos com as respectivas adjacentes e perpendiculares. Era uma

iniciativa sem cobertura legal, como prova o Decreto de 16 de Setembro de 1756 pelo

qual o Marquês proibia a execucão do "mapa que as religiosas mandaram ordenar para

o seu terreno", ao mesmo tempo que, ambiguamente, determinava "que o Senado não

se intrometesss em fazer vistorias nas casas que se intentaram fabricar", que

ultrapassavam á então as quinhentas (32), argumentando que estava proibida todas as

novas edificacôes enquanto não saísse a planta geral da cidade.

Não so as Trinas não se submeteram a esta disposicão como, ainda em P56,

outros grandes proprietários da área, em primeiro lugar o Conde do Redondo, D.

Fernando de Sousa Coutinho Castelo-Branco Meneses, iniciaram também o

aforamento das suas terras, na zona adjacente para Ocidente âs das Trinas, aliás, neste

caso, sem a ordem urbana que, apesar de tudo, as primeiras asseguraram. Foi depois,

ou simultaneamente, a vez da Basílica Patriarcal de S.ta Maria, em chãos centralizados
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pela Rua do Olival (Fig.l), com uma organizacão de lotes de pequenas dimensôes, em

tudo semelhantes aos das Trinas (33).

E como noutras áreas acontecerá, o poder ver-se-á obrigado a reconhecer este

urbanismo empírico que, como bem analisa José Sarmento de Matos, seguia normas

tradicionais de loteamento mas. simuitaneamente, revelava a apropriacão dos

princípios eruditos em aplicayão na Baixa. A Planta da Nova Freguezia de N. S.a da

Lappa, assinada pelo Sargento-Mor José Monteiro de Carvalho (34), datável de 1770

(Eig.2), manifesta o ponto de chegada dessas iniciativas particulares que, na sua fase

inicial ou em plena concretizayão, terá contado com a colaboracão técnica da Casa do

Risco das Obras Públicas. Mais tarde, houve a intengão de a normalizar, nas suas mais

evidentes fragilidades. através do prospecto do Arquiteeto da Inspecyão da Cidade de

Lisboa, Francisco Antonio Ferreira, expresso no Mappa topográfico dos Terrenos que

medeião entre a Pampuiha e a Calcada da Estrela... (35), realizado, certamente, entre

1775 e 1779 (Fig.3). Era tarde, em rela^ão aos interesses em presenya, â capacidade

executiva do período final do consulado pombalino e também aos hábitos adquiridos

de iniciativa urbanística. O que se fará a seguir situar-se-á em plena continuidade com

a atitude decidida e provocatoria das Trinas.

Esta situacão revela de facto o fracasso das intencôes pombalinas em relacão ao

reordenamento total da cidade. Â excepcão do tecido restrito da Baixa -

e mesmo aqui

com os ritmos diferidos que já se analisaram -

a Casa do Risco não conseguiu, senão

pontualmente, concretizar as intencôes inieiais de Manuel da Maia: falhou, em primeiro

lugar, a edificacão do novo Palácio Real em S.João dos Bemcasados -

que o Marquês

nunca terá desejado
-

e, depois, a operacionalizacão dos planos de intervencão para as

zonas ocidental (Fig.4) e oriental da cidade que não terão sido pormenorizados (36).

Para justificar este recuo, não basta recorrer-se â escassez de meios humanos e

financeiros que eram um facto: é preciso admitir-se que a nova cidade, imaginada por

Manuel da Maia, era uma figura de utopia, pressupondo, para a sua concretizacão, um

poder muito mais ditatorial e exclusivo do que efectivamente existia.
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Assim, a Inspeccão das Obras Públicas foi obrigada a aeeitar/í/c/VM' urbanísticos

sucessivos. Como os realizados pelas Trinas do Mocambo e pelo Conde de Redondo,

ou pela pouco estudada "Companhia Reedificadora", entre a Cotovia e S. Bento e

pelos Beneditinos na sua vasta cerca (37). É altura de vermos como este processo

tradicional de fazer cidade estava ainda em plena dinâmica na época de D. Maria I.

Na área da Cotovia, (Fig.5, 5.1.) assiste-se, ao longo dos anos de P80,

sobretudo ao processo de legalizacão jurídica de muitos aforamentos e edificayôes

entretanto realizadas. Entre os aforadores em presenca, destaca-se a Junta de

Administrat;ão da Fazenda do Colégio Real dos Nobres, representada pelo seu

procurador, o Dr. Thomas José Ferreira da Veiga, advogado da Casa da Rainha, e,

como foreiros. diversos cidadãos de ciasses médias ou médias altas, como hoje se diria.

As "terras" haviam penencido primeiro ao Marquês de Penalva e depois, por

compra de 1 de Junho de 1749, â "Testamentária do Grande Almirante de Castela D.

João Thomás Henriques de Cabrera" e nelas
"

se tem edificado e andão edificando

varias propriedades de cazas na forma do prospecto e alinhamento q. para aquelle

Sirio Sua Magestade foi Senida mandar fazer". Os chãos pretendidos, oi já

construídos, são medidos pelo "mestre do mesmo Colegio", sendo o palmo avaliado

entre 50$000 e 100S000 rs., consoante a localiza^ão, e referida a obrigatoriedade de

"conseiyar no prospecto das mesmas casas um padrão de pedra em que sejam

gravadas as ietws seguintes =C.R.N. =" (38).

O aforamento mais destacado, que encontrámos neste conjunto, foi o feiîo a

favor do "Capitão Manuel Caetano de Souza, Arquitecto do Tribunal da Meza da

Concicncia e Ordens morador na Rua nova dos Jasmins", em 23 de Setembrc de

1779 (doc.I8). A sua pretensão, de "edificar cazas na d.a rua nova dos Jasmins, com

frente p.a o Largo da Patriarchal incendiada", foi informada pelo "mestre de obras

Joaquim Joze dos Reys c o Sargento mor Joze Monteiro de Carvalho" e diferida pelo

"d.o D.or Procurador da Fazenda", mediante a obrigacão de as principiar "dentro em

sei.s mezes e as terá acabadas no decurso de quatro annos"09).
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Noutro registo notarial, o "instrumento de venda" de 22 de Junho de 1780

(doc.19). celebrado entre o vendedor. Felippe Marcelli, "musico da Câmara Real

morador na Rua direita da Real Fabricø das Sedas" e o comprador, Joaquim Ferreira

Picão, "Sargento Mor do Regimento da primeira Armada. morador na Rua direita do

Rato", relativo a "quatro chãos contiguos" com frente "p.a o poente na Rua dir.ta da

Real Fabrica das Sedas e confina com o Picadeiro do m.mo Real Colegio" - dois

quais já se achavam edificados "com uma propriedade de cazas que consta de lojas e

sobrados" - é mencionada a existência de um "Mapa" "que está na Secretaria da

Junta do mesmo Real Colegio" com os lotes devidamente numerados.

Neste caso. os "ditos chãos" não pertenciam a Testamentária de Tomás Cabrera

mas aos "bens de raiz que o d.o Real Colegio dos Nobres tem e possue bem assim he

huma grande terra mistica a elle q. Ihe servia de cerca e discorre pelas Ruas da Real

Fabrica das Sedas e Salitre, em a qual se hão de abrir varias Ruas p.a nellas se

aforarem diversos chãos(...)" (Fig.5.2.). Das obrigayôes do novo foreiro, regista-se a

de "fazer cazas (...) naforma do Mapa e prospecto daquelle Sitio conforme as Reaes

Ordens de Sua Magestade e principialas e acaballas dentro dos primeiros seis anos

seg.tes a este aforamento" .

Mas não so o Colégio dos Nobres se afirma como dinamizador da urbaniza^ão

desta zona. Antes dele, a iniciativa coubera sobretudo â casa de D. Rodrigo Antonio

de Noronha, numa vasta área definida pelas suas terras, entre a Praya da Alegria e a

Rua direita da Fábrica das Sedas (40).

Por uma série de reconhecimentos de foreiros, realizada em 1787 (doc.20),

confirma-se que tal actividade se iniciara antes do terramoto, pelo menos desde 1753,

mas numa situacão jurídica irregular
-

para nos muito confusa -

em que uma segunda

enfiteuta, Mariana Paleart (?). talvezconluíada com os proprietários dos chãos, o Prior

e os Beneficiados da Igreja de S. João da Praya, agira em detrimento dos direitos do

enfiteuta principal que depois acabou por os ver reconhecidos.
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O facto mais interessante a reter é o destaque do mestre de obras Luîs Ant6nio

Seabra que não so aparece como proprietário de casas na Rua N. Sra. dos Prazeres

mas como mestre pedreiro e Juiz do ofício na medicão dos chãos, também já

construídos e pertencentes á mesma casa de D. Rodrigo Ant6nio de Noronha, agora

nas ruas de S.to Antonio e do Noronha (doc.21).

Em nenhum dos contratos de reconhecimento de foreiros compulsados em terras

de D. Rodrigo - nas suas prôprias ou nas que era enfiteuta principal - encontrámos

mencão a presenca de mestres da cidade ou de "prospecto" imposto pela Casa do

Risco. Parece que o aforador -

ao contrário do que acontecia com o Colégio dos

Nobres -

age com total autonomia, com um mestre por si mesmo escolhido. Tendo em

conta a data dos primeiros contratos, maioritariamente anteriores ao terramoto, esta

situacão sugere uma conjuntura de liberdade urbanística que soube resistir â

centralizada administracão pombalina para se legalizar na época mariana, quando a

exigência de maior clarificayão dos direitos de propriedade anunciava já a futura

contextualizacao política e jurídica oitocentista.

O bairro, delineado através de um conjunto de vias relativamente ortogonais mas

de acentuado deciive (Fig.5,5.1), articulava funcionalmentea Rua de S. Bento com a

da Fábrica das Sedas e o sítio da Patriarcal Queimada, segundo um desenho que em

tudo lembra o quinhentista Bairro Alto, figura maior da Lisboa moderna.Quase três

séculos depois, era ele que continuava a inspirar os mestres pedreiros, cuja articula<;ão

com a Casa do Risco da Obras Públicas não significava senão o reconhecimento do seu

saber empirieo. Por isso, não se detecta nenhuma diferenca entre as duas fases da

urbaniza^'ão desta zona: antes do Terramoto (entre a Rua nova da Piedade e a Rua do

Arco). quando a iniciativa pertenceu ao Morgado da Cotovia e ao seu mestre pedreiro

Luís Antonio Seabra, e depois - na envolvente descendente da Pra<;a da Patriarcal

Queimada , quando se referencia a presenga do "Prospecto e alinhamento que para

aquele Sítio Sua Magestade foi servida ordenar".

Ou seja, i passagem da iniciativa privada para o maior controlo público nenhuma

ruptura introduziu no procedimento tradicional de abertura de ruas e no loteamento
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que continuaram a orientar-se entre a procura da máxima racionalidade, os

condicionamentos das pré-existências e a disponibilidade financeira dos foreiros, em

relacão â dimensão dos lotes. Também neste caso, não houve imposicôes ou

normalizacão senão relativas, o mesmo se verificando quanto âs solucôes

arquitectonicas, nomeadamente em termos de composicão das fachadas. Pelos registos

da Décima da Freguesia de Santa Isabel, onde a Cotovia se integrava, que percorremos

sem intuitos de inventariacão. o bairro aparece, na década de 1780, em grande parte

edificado e densamente habitado, com a marcacâo de algumas casas nobres, deixando

sugerir o que era verdade, em termos materiais mas também simbolicos: o Terramoto

não passara por ali. Talvez por isso, a cidade oitocentista se apropriará dele tão

intensamente, como veremos na altura prôpria.

Situagão muito idêntica se verifica na freguesia da Lapa (Fig.6,7,8). Depois de

1780, encontram-se ainda vestigios da actividade das religiosas Trinas do Mocambo -

sobretudo no acrescentamento ou na reordenacão de aforamentos anteriores -, numa

actuacão paralela â de D. Diogo de Sousa que parece então mais dinâmica.

Nos anos finais daquela década, este senhor acrescenta, â custa da sua "Quinta

em Buenos Aires", uma série de lotes, aforados, logo apos o Terramoto, na Calcada da

Estrela e Rua da Bela Vista (actual Rua do Quelhas) (doc. 22, 23, 24). Trata-se de

frentes já edificadas, mas os foreiros pretendem agora mais terreno em profundidade,

parece que, em geral, para a sua utilizacão como quintais.

Nas diversas escrituras que inventariámos, D. Diogo de Sousa comeca por

recordar que a operacão urbanística em curso fora iniciada pelo seu tio, D. Francisco

Xavier Pedro de Souza: havia ele dado de aforamento "vdrias porcôes de terra" (doc.

22), cada uma com trinta palmos de frente e cem de fundo, "a muitas pessoas para

fazerem cazas", "chegando-se também a abrir ruas", com o objectivo, claramente

expresso, "de ser util á Caza", por se aumentarem os foros e haver "esperanca" de

maiores laudémios. Os mesmos benefícios prosseguia o seu sobrinho com os

"acrescentamentos" dos prazos solicitados pelos foreiros que, por seu lado. parecem
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desejar transformar uma ocupacão inicial eom carácter de urgência, feita na sequência

da fuga ao centro apôs o Terramoto, num estabelecimento definitivo, com as

vantagens suburbanas, em termos de disponibilidade de solo, que o sítio

proporcionava. De facto, no contexto da economia e dos ritmos vivenciais de uma

sociedade de Antigo Regime, a possibilidade de dispor de quintais, agricolamente

operativos, permitia a mais eficaz afirmacão de uma pequena e média burguesia de

ofícios ou cargos que, no centro da cidade, não teria idênticas possibilidades de

expansão. Por este dinamismo social deverá passar também a apreciacio da lentidão da

reconstruyão da Baixa pombalina.

Embora, como se disse, as frentes das ruas se achassem em grande parte

edificadas, D. Diogo de Sousa pensa. em 1787, ampliar a sua área. É o que transparece

da escritura para "acrescentamento de prazo", realizada com Anacleto José Pereira

(doc. 24): consente em aforar-lhe uma "faxa de 292 palmos", não so nas traseiras do

seu lote, sobre o lado poente da Rua da Bela Vista, mas também ao longo das dos

vizinhos, com c. condiyão expressa de vir a edificar ou alargar este aforamento, caso o

Senhor conseguisse "mandar abrir hua nova rua por dentro da sua Quinta".

Creio que este desejo contextualiza o projecto de Francisco Antonio Ferreira,

expresso no Mappa topogrdfico... já referido (Fig.3) onde, de SuJ para Norte, propôe

o prolongamento da Rua das Trinas até â Rua de Buenos Aires, e, de Oeste para Este,

uma nova via articulando a Rua dos Navegantes (actual Bela Vista) com a de S.

Domingos. Desta intencão reguladora foi aberta apenas a actual Travessa do Combro,

entre a então Rua dos Navegantes e a de Sant'Ana que, no seu troco inicial, segue o

traeado apontado pelo arquitecto da cidade para o prolongamento da Rua das Trinas.

Mais uma vez se verifica que a Inspeccão das Obras Públicas vinha em socorro

das aetuayôes empíricas dos aforadores particulares: existia um relativo equilíbrio de

competências, expresso também na menyão de que, caso a rua viesse a ser aberta, o

foreiro deveria edificar "pelo prospecto que se Ihe der". Assim se ia elaborando a

cidade, numa margem de iniciativa que Pombal não pôde absorver mas beneficiando da

norma urbanística e arquitectônica que todos sentiam necessária.
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Diversa é a actividade, ainda na Lapa, mas agora no lado ocidental do Bairro,

do Desembargador José Januário de Carvalho. Também ele dispôe da "sua Quinta sita

em Buenos Ayres" para aforamento com a mesma finalidade de "aumentar o seu

rendimento" , mas, ao contrário do que acontece com os chãos das Trinas e de D.

Diogo de Sousa, aqui o processo de urbanizagão está apenas a iniciar-se.

Ne escritura que celebra, em 1784, com Diogo Brand, "homem de Negocio da

Praca desta Cidade" (doc. 25), afora-lhe 89,5 palmos de frente, com 100 de fundo,

numa rua ainda sem nome "que vai da Cruz de Buenos Aires para S. Francisco de

Paula". Esta será, a Rua do Saeramento que no Mappa topográfico... de Francisco

Ferreira (Fig.3), certamente anterior a 1779 (41) aparece já com o nome expresso, mas

apenas no tro^o inicial â Rua de S. Domingos. O mais interessante neste documento é

que se depara com a ausência de qualquer norma: o aforador terá de edificar casas mas

fa-lo-á "como Ihe convier", "pelo risco que ihe parecer" ...

Esta liberdade de concretizacão tem como explica^ão o facto de se estar a actuar

numa zona distanciada do centro operativo do bairro que as Freiras Trinas haviam

determinado e onde existia, desde o Terramoto e os primeiros aforamentos do Conde

de Redondo, uma tradi^ão de loteamentos mais generosos: era, como bem salientou

José Sarmento de Matos, na obra que temos vindo a citar, o nascimento da Lapa

aristocrática que o século XIX (e ainda o XX) elegeria como um dos espa^os

privilegiados da prática da arquitectura ecléctica.

Em 1790, encontrámos o registo de outra escritura do mesmo José Januário de

Carvalho (doc.26), celebrada com Manoel Francisco da Sylva "que vive de seu

Negocio". Mais uma vez se trata de um chão amplo - 93 palmos de frente - situado na

Rua nova de S. Francisco de Paula "que destorce" para a "rua chamada Rua nova do

Sacramento" . Mas, neste caso, regista-se que "será obrigado a edificar no dito chão

cazas peio risco da Cidade". Haviam passado seis anos, em relayão ao anterior

aforamento que citámos, as ruas estavam abertas e o povoamento intensificava-se.

Mesmo assim. parece dever-se desconfiar do termo "casas pelo risco da Cidade". Que
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"risco" seria obrigatorio seguir num lote tão vasto, no início de uma nova década que,

eomo se verá. foi de assumida liberdade arquitectonica? Por isso, creio que aquele

termo ou é mero formulário notarial ou. mais plausivelmente, visa obrigar â

construcão sobre a frente da rua e facilitar a sua legulizacão pela Inspeeyão das Obras

Públicas.

Simultaneamente com a Cotovia e a Lapa, a envolvente da nova paroquial de

S.ta Isabel (Fig.6) constitui um terceiro núcieo activissimo de urbanizacão e

edifieayão, nos primeiros anos o\o reinado de D. Maria I, mas eom particularidades

evidentes: o loteamento é de pequena escala, a edificacão modestíssima, quase não

existem easas nobres.

O ponto de partida deste bairro foi o início do loteamento da Quinta de S. João

dos Bemcasados, pertencente a Ayres de Sá e Mello, importante fĩdalgo que. como

tantos outros, :ransitou da época pombalina para a mariana, sem perder cargos nem

estatuto (42). Uma escritura de 7 de Abril de 1780 (doc. 27), realizada entre ele e o

Desembargador Thomaz Roby de Barros Barreto, permite historiar o processc de

urbanizacão em curso: no seu "terreno (...) defronte da Parochiai Igreja da Raynha

Santa Izabei" resolvera "dar de aforamento a diversas pessoas que neie tinhâo

cdificado e prctendião edificar cazas. mandando-o divedir em ruas. e fazer a cada

hum dos foreiros seu Mappa". Pela localizayão do lote, onde aquele Desembargador

"está edificando cazas", sabemos que a área desanexada da Quinta tinha já, como ruas

designadas as ce S.to Ambrosio, Sant'Ana, S. Joaquim e S.ta Quitéria, a primeira das

quais (aetual D. Dinis) era o eixo fundamental de acesso â Igreja e da sua articulacão

com a Rua direita áo Rato (actual do Sol ao Rato), e a última - S.ta Quitéria - a via

que marcava o limite entre as terras de Ayres de Sá e Mello e as dos Padres de S.

Bento onde os aforamentos e a abertura de ruas se verificava também.

A pretensão de Barros Barreto era de obter "uma grande porcão de terra que

foi dc semeadura", sem dúvida para depois a sub-aforar, e foi informada pelo "Capitão

Architecto Mavoel Caetano de Souza naforma que pratica". Segundo este. o forsiro
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possuía ali "huma grande Barraca nobre com Seu Patio de entrada e nelie comodo

para carruagens. e por elle serventia a hum Quintal de parreiras e anores de

caroco", constituindo o n"6 do "Mappa geral deste Prazo". Registe-se o termo epocal

de "Barraca nobre", apropriando a moda da Real Barraea da Ajuda, que sugere

igualmente o percurso característico da expansão da eidade pos-Terramoto: uma

fixayão de fuga ao centro. por medo da repeticão do sismo mas também pela rigidez

das normas pombalinas em relayão ã reconstruyão, depois a sua estabilizayão e o

alastramento da urbanizacão â volta, facilitada pela situayão rural dos solos, a procura

de pequenos investidores e o desejo (e a necessidade) dos grupos terratenentes de

multiplicarem os seus rendimentos. Finalmente, e é o dado mais importante, havia um

"Mappa geral" para a execuyão desta ocupayão e dele é responsável Manoel Caetano

de Souza, então apenas arquitecto das Ordens Militares (desde 1776). com

aprendizagem feita em Mafra e que nenhuma participayão tivera na reconstruyão da

cidade.

No mesmo mês de Abril de 1780, o reconhecimento notarial de uma propriedade

na Rua do Sol ao Rato (doc. 28), elarifica que o Prazo e os direitos senhoriais de

Ayres de Sá e Mello se estendiam a esta artéria consolidada onde o pai do actual

foreiro construíra, sem que tivesse sido lavrada escritura, "huma grande propriedade

de cazas de dous andares com suas agoas furtadas, e duas escadas que Ihe dão

serventia a quatro moradores em cada andar, e cada morador trez cazas". Manoel

Caetano de Souza faz a mediyão do vasto lote, regista as suas confrontayôes, também

edificadas, e avalia o valor anual a pagar pelo enfiteuta, processo de legalizayão muito

característico da época mariana que detectámos antes, quer na Cotovia, quer na Lapa.

Mas. a par de Ayres de Sá e Mello, nos anos a partir de 1785, actua, na área de

S.ta Isabel um outro dinâmico aforador, melhor sub-aforador: José Fehx Venaneio

Coutinho (doc. 29) que, por escritura de 1770, era "Administrador e Procurador" dos

bens herdados do seu sogro, Miguel Mendes da Costa. Este aforara, a Felipe Peixoto

da Sylva Couto. em 1743, "huma grande terra cita nafreguesia de S.ta Izabel", com a
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faculdade de poder subenfiteuticar, "pelo q. havião feito nella varios aforamentos a

diversas pessoas", direito que Venancio Coutinho prolongava por "Portaria do Exmo

Sr. Cardeal Regedor", de 1777. Esta autorizayão, obtida no ano em que se iniciava o

reinado de D. Maria I, possuía uma ciáusula inibitôria: uma vez que o prazo se

encontrava em chãos demarcados para a edificacão do "Real Palácio", deveriam ser as

casas, entretanto construídas, demolidas "a todo o tempo que Suas Magestades

determinarcm". Ou seja, pelo menos oficialmente, mantinha-se activa a proposta de

Manoel da Mua de edificar o novo centro político de Lisboa â volta de um grande

palácio, envolvendo a Rua de S.ta Isabel onde, todavia, o operoso Venancio Coutinho

continua legalrnente a aforar lotes e os foreiros a edificarem.

As terras geridas e sub-aforadas, por esta euriosa personagem, abrangem uma

área enorme, eventualmente descontínua: nela se inclui o "Prazo chamado do

Tomilho" (doc. 30), senhorio directo de Ayres de Sá e Mello e onde, em 1785, já

estavam abertas as ruas de S. Patrício e S.to Ildefonso, exigindo-se aos foreiros a

edificacão de casas "dentro de seis mezes", "reservando a parte que quizer para

Quintai"; os "Pouzos" (doc. 31) que "parte do Norte com a estrada q. vai para a

Ribeira de Alcantara (...) e do Nascente com terras vulgarmente chamadas do

Bauto", no qual concede, ainda em 1785, â Confraria do Senhor Jesus dos Terramotos,

uma poreão "para nelle edificarem huma Ermida", registando-se que o foro exigido,

de 200 rs em dinheiro "em cada hum anno", era "tâo diminuto" "não so em attencão a

scr para ediffio do culto Divino mas a que o dito terreno he inculto de cascalheira

que nada rendia", além de estar também abrangido pela área demarcada para o "Real

Palucio"; a "Quinta chamada do Cachopim" (doc. 32) "que entesta na Esîrada que

vay da dita freguezia da Raynha Santa Izabel para o Citio do Senhor Jesus da Boa

Morte. e corre pela dita travessa ou Rua chamada de Nossa Senhora dos Milagres"

onde é reconhecido o aforamento aos "R.dos Padres da Ordem da Penitencia de Jesus

Nazareno" para o "Seu Hospicio e nova Igreja que hade edificar na conformidade das

Reaes Ordens que Suas Magestadesforem senidas determinar" (43).
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Apesar do número elevado de aforamentos realizados - sobretudo nas

envolventes mais imediatas da Rua de S.ta Isabel e, em particular. nas artérias

adjacentes â Igreja Paroquial cujos "sobejos" haviam sido anexados por Sá e MeJlo

(44) - e da assistência de Manoel Caetano de Souza, nas terras directamente aforadas

por este fidalgo, verifica-se que coexistem, com edificayôes definitivas, muitas

barracas, casas terreas e manchas de chãos de semeadura, situayão que, naturalmente,

se acentuava â medida que se penetrava para interior, por exemplo em direcyão a

Campo de Ourique onde, no entanto, já se afirma que a edificayão de casas se fará

"conforme o prospecto que Sua Magestade der para aquele sítio" (45).

Esta providência nunca veio a realizar-se e, paradoxalmente (ou não), nos chãos

onde se demarcara a implantayão do centro político da nova cidade, foi crescendo um

urbanismo mais empírico do que em qualquer dos bairros anteriormente analisados

(Fig.9), de ruas estreitas e sinuosas, constantemente detidas em pré-existências

poderosas, confirmando os receios que Manoel da Maia manifestara. ainda no tempo

i\o senhor D. João V.

Noutras áreas da cidade, nasciam, entretanto, novos focos de urbanizayao,

segundo idênticas normas tradicionais de aforamento de chãos rústicos (Fig.10). Assim

acontecia nas terras do Conde da Ega, Ayres Saldanha de Albuquerque Coutinho

Mattos e Noronha, sitas "d Boa Hora" (doc. 3^) que, em 1788, inicia o processo e

reconhecimento de modestíssimos foreiros que "tem edificado cazas e Barracas huns

com tiulos e outros pela mayor parte sem elles"; com D. Izabel Francisca Xavier,

"moradora na sua Quinta de N. Sra. dos Prazeres" que, nas adjacências aos Prazos

administrados por Venancio Coutinho, afora terras para edificayão desde a Rua de N.

Sra. do Patroeinio (46) â Quinta do Bauto (47), actividade que o seu neto, Luis da

Cunha Carvalho Roda prosseguirá até 1842, avancando para Campo de Ourique,

através da Rua nova dos Prazeres (48); com as religiosas do novo Convento da

Visitacão de S.ta Maria no sítio da Junqueira que dividem "o terreno que possuem

contiguo û cerca para cazas terreas ou so com um andar por cima" (49); com a
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Irmandade de Nossa Senhora da Ajuda de Belém que, "nas terras na estrada Reai que

vay de Aicantara para a Ajuda" (doc. 34), "por terem pouco rendimento e muitas

pessoas pertenderem nellas edificar cazas se Rezolvera (...) a aforalas em Prazos

divedidos, o que era mais utií, e de maior rendimento para o culto de Nossa

Senhora"; finalmente, para sô citarmos situacôes relevantes e continuadas, com o

Conde de S. ^ourenco nas "Pedreiras de Alcãntara" (50) "que fica por cima da

Fabrica da Polvora" e no "sitio do Alvito". com arruamentos designados, por

exemplo, por Rua de S. Jeronimo, da Cruz das Pedreiras, S. João Baptista e da

Pimenteira, e que continuaram pelo menos até 1815.

Esta densa actividade, que meramente sugerimos através da riquíssima

documentayão dos Registos notariais de Lisboa, esteve na origem da desmultiplicayão

da Lisboa modema, nos anos exactos em que a reconstrucão do centro penosamente se

arrastava. Foi aliás, como já se afirmou, a sua consequência, continuando, sem

interrupyão, os dinamismos empíricos do passado mas, nos casos mais elaborados,

aproveitando também a heranca recente dos critérios expeditivos do trabalho das

Obras Públicas da cidade.

Notas
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2. PRÁTICAS DE ARQL ITECTURA



2.1. Os modelos normativos segundo os contratos de obras

Os prospectos aprovados para toda a área em reconstruyão, na Baixa e

envolventes, foram definitivamente analisados por José-Augusto Franya, em Lisboa

pombalina e o iluminismo, que esclareceu quanto a sua normalizayão estética -

devedora, tal como o urbanismo, da heranca da arquitectura chã seiscentista - era

componente orgânica da imagem final da cidade utôpica, austera, econômica e

operativa.

O arrastamento das obras de abertura de ruas, desentulhos e sobretudo da

edificayão, muito para lá do consulado pombalino, não deveria pôr em causa os

prospeetos determinados e no seu cumprimento se empenhou a Reparticão das Obras

Públicas. Por isso, na época mariana, em zonas fundamentais, como os Remolares e S.

Paulo, encontra-se, através de importantes encomendadores, a estrita execuyão dos

modelos propostos, vinte ou trinta anos atrás pelo arq. Eugénio dos Santos,

enriquecidos pela maior expressividade dos pisos térreos das loj'as, inovacão que. entre

outras, poderá ser atribuída a Reinaldo Manuel, autor do prospecto final da Rua do

Arsenal e do arco de sustentayão do troco inicial da Rua do Alecrim (1).

Numerosos contratos de obra, registados notarialmente, permitem circunscrever

as normas construtivas que rigidamente enquadram esta densa arquitectura

desornamentada. Como modelo tipificado, apresentarei o que foi celebrado, em

Fevereiro de 1789, entre Pina Manique, representado por Francisco Antonio Ferreira,

"Architecîo da Reedificacão da Cidade" e os mestres de obras Jeronimo da S.a Neves,

"do Officio de Canteiro", Feliciano Joze dos Reys, "do Officio de Pedreiro" e Manuel

da Costa, "do Officio de Carpinteiro" (doc.35) "para estes todos tres haverem de
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levantar huma propriedade de cazas que elle quer edificar ao Arco da rua dos

Remolares"'.

Não havendo necessidade de clarificar as soluyôes arquitect6nicas, que estavam

defĩnidas no prospecto da rua, nem sequer é mencionada a existência de planta,

reduzindo-se o contrato a um caderno de encargos que enumera as obrigayôes de cada

um dos mestres, nas respectivas especialidades, através de listagens minuciosas dos

materiais a empregar e dos seus precos.

Este repositorio das técnicas em presenya, precioso para uma historia das

práticas de edificayão que continua por elaborar, interessa-nos sobretudo porque prova

categorieamente que o carácter estandardizado da arquitectura pombalina assentava

em idêntica estandardizayão dos procedimentos consmjtivos, cujos objectivos

exclusivos eram a solidez e a durabilidade. Não há pormenores a referir porque eles

não existiam: a pedra bastarda ou lavrada, utilitária ou decorativa, para caboucos,

lancis, chaminés ou cunhais; as madeiras - de castanho ou casquinha, de Leiria. da

Flandres ou do Brasil -

para soalhos, portas e janelas interiores ou exteriores: as

alvenarias de pedra e cal, rijas ou menos rijas, de pano de tijolo ou fasqueadas; as

ranhuras dos peitoris, os buracos dos parafusos nos "caixilhos de vidraca", as

ferragens para portas e janelas; os telhados mouriscados "com suas bordaduras";

todos estes componentes têm preyos seguros porque eram produzidos e aplicados em

série, sem possibilidade nem vontade de os alterar. A única nota que sugere uma

preoeupayão de conforto, ainda não inteiramente absorvida, é, além da descriyão

cuidada das portadas e do seu assentamento, sobretudo a que se refere aos "caixiihos

de vidraca" para as "janelas de sacada na frontaria" , "como se costuma fazer nas

ruas novas".Tuúo o resto - embora fosse uma cidade que estava a reconstruir-se -

parece vir de um fundo absolutamente estabilizado de práticas construtivas que

nenhuma dúvida suscitava aos mestres de ofi'cio e que o proprio notário parece

dominar, como quem usa um compêndio divulgado.

Um outro contrato (doc.36), celebrado em 12 de Agosto de 1791, entre

Domingos Goncalves Chaves, "negociante morador na rua dos Algibebes" e o mestre
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pedreiro Felicianno Joze dos Reys, para completar "huma propriedade de cazas na

forma do prospecto da cidade em hum chão q. elle havia rematado na rua direita da

Magdalena (...) e travessa de Sam Julliam", permite alargar ligeiramente o modelo

anteriormente analisado.

Neste caso, existe uma planta, na mão do mestre, "assignada por elles ambos",

e regista-se que fica ao arbítrio do dito Mestre "o podello emendar para melhor no

caso de neiia achar algum defeito". Sucede-se depois a lista os materiais e preyos,

com as respectivas aplicayôes. que se confirma ser um formulário repetido, embora

com precisôes mais minuciosas, por exemplo em relacão â existência de "grades de

ferro das sacadas, e varendas das frontarias principaes, azolejos, pinturas" que, no

contrato anterior, não eram referidas.

Variante menos significativa, mas que vale a pena registar, é expressa pelo

contrato entre Joze Nicolau da Costa, "Negociante m.or na Rua direita da

Magdalena" e os mestres Gabriel Alz., pedreiro, e Joze Antonio Duarte, carpinteiro

(doc.37;37A), celebrado em 27 de Marco de 1782. Trata-se de uma "propriedade de

cazas na Rua Bella da Rainhajreg.a de S. Nicolau", já em início de construyão, que

se pretende agora "finalizar" e para isso são celebrados contratos separados com cada

um daqueles mestres, ao contrário do que acontecia na situayão anterior, em que um

so "pedreiro" assumia toda a empreitada, ou no contrato para a edificayão das casas de

Pina Manique em que havia três mestres em presenca
- canteiro, pedreiro, carpinteiro

-

que assinaram em conjunto a mesma escritura.

Agora, sô no contrato com o carpinteiro se refere a existência das "plantas q.

estão tiradas cujas amhos assignam" e menciona-se, pela primeira vez, em relacão aos

documentos antes citados. a composiyão dos fogos
- "o primeiro e segundo andar

serão feitos p. hum sô morador, o terceiro e agoas furtadas para dois moradores" -

denotando uma hierarquizacão social da ocupayão (Fig.ll) que se tornará habitual nas

décadas seguintes e poderá conduzir mesmo a designarem-se os andares pombalinos

porcasas nobres (2).
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Este facto indicia um desejo de diferenciayão e apropriacão individual de uma

arquitectura anonima que, como se verá. transparece sobretudo em pequenas fugas â

normalizacão arquitectonica dos prospectos pombaiinos, mas se enuncia também nos

proprios contratos de obra que, nos anos de 1790, comecam a afastar-se do formullrio

esteriotipado.

Por isso, vale a pena analisar detalhadamente alguns registos notariais desta

década. Comecemos pelo celebrado, em Dezembro de 1791, entre Francisco da Costa

Chaves, "ourives do ouro com logea na mesma Rua" e Joze Antonio Duarte "mestre

do officio de Carpinteiro mor.or a Cotovia junto a Mai dagoa" e Manoel Loureiro,

"m.e do off.o de Canteiro. mor.or na Adissa" (doc.38).

O objecto era "edeficar propriedade a fundamentis" na "rua dos ourives do

ouro (...) no lado do Nascente. defronte do quarteiraô da Igr.a de N. Sra. da Vitoria

com tres portas de frente". Como é mais habitual, menciona-se a planta "q. Ihes for

entregue assinada por elle senhorio da obra fazendo o prospecto q. tambem se Ihes

entregar". Depois, simplifica-se a descrigão dos materiais, sintetizando-os em

observacôes gerais qualitativas: nas frontarias deveriam usar "boas cantarias de pedra,

rija, clara (...) todas gateadas naforma do estillo do officio"; também os alicerces,

"peifundados até ao chaô maisfixo", deveriam ter "bons fundamentos de cantaria" e

as paredes "alinhadas com linhotes de ferro onde é costume" apresentar-se-iam

"forradas de Cantaria pelo chaô". Mas o mais interessante é a introduyão de

exigências, que antes não apareeiam, relacionadas sobretudo com as infraestruturas:

menciona-se que haverá "dez agoadouros no chaugaô p.a as agoas dos Telhados",

"hum poco com bocal de cantaria", "sua coluaca de lagedo ranhurado e os canos

seraã encanados no cano Real q. tera tres palmos de Largo Lageado, furrado de

enchelharia ou Lages".

Outra inovacão é a descriyão mais cuidada e visualizada da composiyão da

propriedade: além das três portas, ela tinha "cincoenta e tres palmos de fundo" e

compunha-se de "tres andares de altura, e agoas furtadas de pé direito e sobreagoa

furtada de pé direito á p.te do chaugaô com huma trapeira do melhor gosto".
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Colocar-se-ia uma "baranda geral sobre a simalha real com sua grade de risco, como

tambem nas janelas de sacada do primeiro andar. c tambem grades deferro de maxo

e femea nas janelas das Logeas do cahaugaô". Ou seja, introduziam-se importantes

alteracôes no prospecto pombalino: a transformayão das águas furtadas em 4° andar,

implantado sobre a cimalha e com varanda corrida, e o acrescento de mais um piso,

por enquanto apenas sobre a fachada posterior. E deixemos, por enquanto, para depois

a questão do "melhor gosto".

Quanto aos interiores, deciara-se que "sera o primeiro lance da escada geral

degraos de cantaria" e. logo a seguir. que "haverd em todas as cozinhas poaes p.a

potes". Passa-se depois â deseriyão da hierarquizayão dos azulejos: em todas as "cazas

dafrente" eom azulejo da fabrica Real. sendo "nas cazas principaes a sete, aícobas a

sinco, cozinhas e cazas de jantar a tres, corredores e cozinhas a dois", distribuiyão

que se restringia "do primeiro andar até ao terceiro q. dahi p.a sima tambem levará

azulejos tudo com as alturas a proporcaô das aituras das cazas".

Os quartos "devidirsehaô na forma da Planta" e serão "assoalhados (...) de

madeira de casquinha da melhor e mais groca". Regressa-se âs cozinhas para precisar

que, além dos poiais, terão "Armarios e cravoeiras". denotando uma preocupayão com

equipamentos funcionais a que se voltará no final do texto: "seraô obrigados

finalmente a fazer quaesquer repartim.tos, acomodacoens ou armarios q. forem

precizos aos quartos e tudo o mais q. por esquecim.to se naô deciara".

Além de outras preeisôes eonstrutivas em relacão aos vigamentos
- manifestando

maior exigência nos do 1° andar, "quartiados e todos os mais a sestos e quartos" -, aos

tabiques
- "bem escorados (os) do prim.ro andar (...) e todos os mais q. naôforem nos

prumos debaixo"
-

e as diversas tipologias de portas
- "das cazas dafrente", "portaes

grandes", "portas enteriores p.a vidraca", "portas das logeas de madeira do Brazil da

melhor qualidade"
-

regista-se ainda que se fará "o passeyo na forma do arruamento"

sobre o qual "haverá seu coberto e baicoens semdo precizo".

Finalmente, salienta-se que "todas as portas (terão) alizares de varias

quaiidades de pedra, fazendo sempre diferenca de humas as outras", que "os vidros
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seraô brancos", que "toda a frontaria (será) pintada de verde como hé estillo", que

"todas as pinturas das portas ejanelas ievaraô tres de maos a olio".

Com esîas longas citayôes. pretendo reforcar a grande importância cleste

documento: além das alteracôes ao prospecto com a subida de dois andares, o que

mais interessa destacar é a questão do "gosto", que se pretende "do melhor" em

relayão ao desenho das trapeiras do 5° andar que não tinham desenho normalizado,

mas se alarga a questôes de conforto e funcionaJidade, pelo cuidado na inventariayão

de equipamentos utilitários, a menyão das eanalizayoes e uma esteticidade difusa,

expressa na exigência dos "vidros brancos" ou nas "tres de maos a olio" na pintura das

portas e janelas.

A análise de outro interessante contrato de obra ajudará a consolidar a reflexão

inicial que acabei de sugerir. Foi celebrado, em Outubro de 1793, entre Bento Joze

Pacheco, "Negociante da Praca desta corte" e Manoel Loureiro, "Mestre Canteiro"

(doc.39), para, num "terreno, q. consta e dous vãos com cincoenta de sete paímos de

frente e setenta e dois de fundo, sito na rua do Ferregial", ser edificada "huma

propriedade de Cazas, q. consta de logeas, Armazens, coxeiras, entrefolhos, primeiro,

seg.do, terceiro e quarto andar" .

O encomendador possuía já uma outra propriedade na mesma rua e ela é

refereneiada eomo modelo para as sacadas dos diferentes andares, que deverão ser

suas "irmans", mas eita-se também as de Joaô Gilardi (?) como exemplo a poder ser

seguido. Particular ênfase é dado â distribuigão das "varandas", presentes em todos os

andares e que se alargam âs traseiras, "pelafrente do mar".

Em relacão âs canalizacôes, salienta-se que as "coluacas (serão) de cantaria até

o terceiro andar enranhoradas e gateadas com suapia pela parte do quintal", sistema

que depois se enuncia também para o 4" andar, eompletado com "hua pia com seu

cano" na entrada da eseada.

Mas o maior empenho do senhorio manifesta-se nos acabamentos: até ao 3-

andar, incluindo os pisos térreos, todos os tectos serão "chegos de estuque", "levando
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as sallas principaes defora e cozinha, sua moldura com fiorão ao meyo e as alcovas

lizas", enquanto o 4" andar "será forrado de madeira com aíguma galantaria nas

sallas principaes"': nestas haverá também "huma cornija o mais bonito q. poder a

aformoziar as ditas salas, com toda a largura" e os azulejos distribuir-se-ão em fiadas

hierarquizadas, consoante a importancia das divisôes, "sendo todos da Fabrica e as

cores a elleicaô delle dono, como tambem osfeitios"; as casas, "emmediatas ás sailas

da p. da frente" apresentarão "bandeiras de vidraeas p.a quinze vidros", "todos da

Fabrica brancos e limpos"; quanto âs pinturas, as do exterior será dada "com duas

maos de sincento, e huma de verde, e tudo a oleo", e as do interior, também a oleo "e

depois fingidas a pinsel, sendo cada caza de diferentes tintas e gosto humas das

outras. e as cores a elleicaô dele dono"; as "despencas levaraô suas partelleiras e taô

bem ievará os guarda fogos q.forem precizos" .

Finalmente, o Pacheco quer ainda que o mestre canteiro, que assumia toda a

obra. Ihe garantisse a privacidade da propriedade, com "porta e rotullas pela parte de

fora do quintal p.a naô ser devacado" e com divisôes "na varanda sobre a semalha

real" "p.a se naô poderem comunicar os vezinhos huns com os outros". E também que

"neste ajuste" se integrasse "o acabar de paredes e todo o mais necessario ao

quintalinho q.fica pela parte do mar , fazendo-lhe dois assentos p.a a mesma parte do

mar.forrados e lageados
"

e
"

aiegretes feitos de tejolo rebatido com seus boracos p.a

escoadoiro das agoas, tudo com bom gosto e idea".

O custo global da obra seria de "sete contos de reis", quantia apreciável que

justifica ainda exigências miúdas como a de que "os sobrados (fossem) bem

desempenados. e as taboas bem unidas (...) e q. porfalta de pregos naô experimente

danno ou defeito" ou que as portas dos armazéns levassem "suas chapas de ferro p.a

as naô ofender as rodas das lages".

Em suma, Pacheco edificava a sua segunda propriedade na Rua do Ferregial (3)

que não tinha prospecto pombalino, e utiliza como modelos ou a casa que

anteriormente construíra ou a do dito Gilardi (?) que não conseguimos saber quem

fosse. O prospecto parece ser da sua autoria: em vez de vãos de peitoril, generaliza as
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sacadas em todos os andares, mesmo no superior â "cimalha real", e tambérn as

varandas que, além de assumirem a funcão arquitectonica de modulayão das faehadas

como acontecia na Baixa, são também encaradas eomo Iugares de fruicão da vista

sobre o mar que as traseiras proporcionavam. Constantemente, sugere que quer "gosto

e ideia", diversificando por isso os padroes dos azulejos, a pintura "fingida" das

diversas salas, o equipamento do pequeno jardim-miradouro. salientando bem que será

ele a decidir os feitios e as cores.

Creio que o teor muito desconexo do proprio texto da escritura. misturando

exigências constmtivas com apontamentos de pormenor, sem conseguir hierarquizar

prioridades ou sequer ordens de execuyão, reforya o caráeter empírico e inovador da

sua postura de eneomendador que não aeeita a normalizayão dos eonu-atos correntes e

pretende contrapor-lhes o seu gosto e ânsia de difereneiayão. Esta atitude parece

indiciar uma mudanya de tempo cultural e que o enorme esforyo de estandardizayão

da construyão e da arquitectura já não servia aos burgueses recém-chegados que

tomaram em mãos a reedificayão da cidade.

Dois outros contratos de obra, neste caso respeitantes a reconstruyôes, merecem

ser destacados, revelando, no apontamento de alguns detalhes, preocupayôes idênticas

pelo conforto ou o desejo de fugir â normalizayão dos prospectos. No primeiro,

celebrado entre o Conde d'Atalaia, D. Ant6nio Luis de Menezes e Antonio dos Santos

Mafra, "mestre de obras do officio de Pedreiro", em Agosto de 1779 (doc.40),

pretendia o encomendador "desmanchar e reedificar de novo humas cazas q. tem a S.

Cristovão junto do seu Palacio da Costa do Castello". O objectivo era jma

reedificayão "c fundamentis" , segundo "o risco e prospecto que Ihe será dado

assinado pelo (...) Conde", devendo o pedreiro fornecer todos os materiais "respectivé

a todos os offĩcios" e garantir "que o fundamento da d.a obra terá capacidade, e

fortaleza p.a se Ihe formar abobeda em lugar de telhado" para "q. possa senir de

Varanda para hum e outro lado, com serventia p.a o Palacio da Costa do Castelío, e

com suas grades deferro batidas a martello".
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No segundo (doc.41), datado de Junho de 1791, o encomendador Joze Mouta

de Gouvea e Vasconcelos, "Escrivaô do Civel da Cid.e", encarregava Manuel Antonio

das Neves, "mestre do officio de Pedreiro", de "reidificar" as cazas que sua filha

possuía "na rtta das Parreiras, perto do Conv.to de Jesus". Seguir-se-ia "hum papel

feito e assinado pela maô dele dito m.e" para demolir a frontaria, "formando-a de

novo", substituir a "baranda" do lado do "chagoaô" por parede e assegurar que "as

agoas teraô sahida de forma q. pelo chagoaô se naô venhaô introduzir nas logeas".

Pretendia-se também que as casas do 1Q e 29 andar tivessem "doze palmos vivos" de pé

direito, que se não esquecessem "armarios, despensas e poais p.a Pottes de agoa" e,

sobretudo, que as cazas "fiquem claras, de modo q. de dia se naô faca precizo usar

Luz em algum dos quartos".

Também os proprietários mais modestos, que aforavam chãos nos subúrbios da

cidade, se preocupavam com a quahdade e a funcionalidade das suas casas. Cite-se,

por exemplo, o contrato celebrado, em 1790, entre Francisco José Beja, "calafate da

Rĩbeira dos Naos" e José Joaquim de Campos "Mestre carpinteiro" (doc.42) para que

este Ihe edificasse "humas cazas q. se achão arruinadas", na Rua da Paz, freguezia de

Nossa Senhora da Ajuda e foreiras "á Real Coroa de Sua Magestade". O chão tinha

apenas trinta palmos de frente por trinta e nove de fundo e a edificacão constaria "de

duas Loges na frente (...) cada huma com seu sobrado por sima. e sua escada ao

meyo para serventia dos quatro moradores" . Os vãos teriam "umbrais de pedra",

apresentando quatro janelas "rotolas" e duas "caixiihos de vidrassas, os telhados

seriam, como é regra geral, "mouriscados". Ou seja, seguia-se normas tradicionais de

construyão, pontualmente acnializadas por hábitos novos de que o uso dos vidros é a

principal marcayão.

Mais humildes eram ainda as "tres cazinhas baixas" mandados construir por

Francisco Nunes, "criado de Sua Magestade" a Alvaro Pereira "officiai de Pedreiro, e

João Fernandes do mesmo Officio", em Maio de 1779, na Rua dos Cozinheiros, "no

Citio de Nossa Senhora da Ajuda" (doc.43). Mesmo assim, utilizar-se-ia a cantaria
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para o "Portal da Janela e porta da Caza", a "caza defora e alcova serão asoalhadas"

embora. á maneira tradicional, a porta e janela apresentassem rotolas e a cozinha fosse

"terrea", com porta para o Quintal, "seu peal de sinco palmos para potes, e seu

almario". Neste caso, registe-se, nem o luxo recente dos vidros surge.

Além dos contratos de obra, outra documentacão dispersa permite eomprovar

que, a par da permanência dos hábitos construtivos tradicionais para a edificayão mais

modesta, a alterayão dos prospectos pombalinos, que detactámos nas encomendas no

centro da cidade, ia sendo tacitamente aceite pela Inspecyão das Obras Públicas. Assim

acontece, sobretudo, com a substituiyão do 4- andar de mansardas por um andar de pé

direito com "varanda geral". Logo em 1783, o arquiteeto Francisco Antonio Ferreira,

a proposito da pretensão de Manoel de Oliveira de obter autorizacão para essa

alteracão (doc.44), informa: "A obra q. o Suppl.e intenta fazer já há m.tos annos q. os

edificantes a beneficio das suas propriedades fazerem (sic) as Agoas furtadas com pé

direito sobre a frente rezultando as janellas das Trapeiras a fingir maqarda sem q.

para isso se Ihe determinase nos prospectos q. se Ihe dá sô sim, por hum desfarse e

attendendose a grande despeza q. fazem nas Agoas furtadas sem q. precebáo a

utilidade q. com responda a referida despeza".

Também. em 1794, Anacleto José Luis, pretende completar a sua propriedade

na Rua de S. Francisco, "p.a simetria com o prospecto da dita rua", ampliando-a com

uma água furtada de pé direito "com sua varanda de grade como as que se acham

feitas na propriedade de Julião Pereira de Castro", "sendo iguais no prospecto as

que se acham edificadas na sobredita Rua" (4). Mas, o mais frequente é que, ao longo

dos anos de 1780 até ao fim do século, se deixe sequer de justificar ou pedir

autorizacão para esta alteracjo que afinal todos reconheciam mais adequada aos

interesses dos alugueres.

Outra questão era a da canalizagão das águas das chuvas. Ao contrário da

opinião expressa por Jacome Ratton, que elogiou o encanamento das águas dos

telhados, por eanais "praticados" nas paredes (5), Maria Caetana de Mendonga, com
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uma propriedade de casas entre o Rossio, a Rua Aurea e a Nova do Carmo, expunha â

Inspeccão das Obras Públicas, em 9 de Maio de 1799, que o seu prédio "por ter sido

cdificado nos principios da Inspeccão esîá conforme o prospecto q. então se

observava, não lancando os telhados as águas da chuva p.a a rua mas sim p.a os

canos entranhados nas paredes". No entanto, "esta construqão tem parecido menos

util e com efeito é m.to prejudicial" e. por isso, desejava fazer como "todos os seus

vizinhos contiguos efronteiros temfeito lancando os beirais p.a a Rua" (6).

A Inspeceão terá certamente autorizado mais esta alteragão ao prospecto que

parecia então mais adequada â proteegão das paredes contra a humidade mas sobre as

cedêneias maiores o silêncio da documentacão é absoluto. Para as encontrarmos será

necessário substituir as fontes pela análise de muitos vestígios que ainda restam.

2.2. A encomenda aristocrático-burguesa

2.2.1. Antecedentes: palácios e casas nobres na época de D. João V

e D. José.

Utilizando um número restrito de edifícios, interessa-me, nesta abordagem

meramente contextualizadora, reflectir sobre a diversidade de solucôes compositivas e

estéticas dos palácios e casas nobres setecentistas, anteriores â época de D. Maria

I.Comeearei pelo tempo de D. João V.

O primeiro exemplo seleccionado situa-se em plena continuidade com tradicoes

seiscentistas, imediatamente justificadas pelo facto de se tratar de interven^ôes numa

casa de fundacão anterior. Trata-se do Palácio Unhão-Nisa (7), situado em Xabregas

que terá sido profundamente reconstruído em 1740 (Fig. 12,13).

O que desde logo o caracteriza é a implantacão, assumidamente urbana sobre a

rua: grande paralelipípedo regular, de algados impositivos, moduiados nos ângulos por

pilastras de cantaria, cujas fachadas principais se organizam em três andares, segundo
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modulos repetidos e, verticalmente, axializados. Predomina uma assumida

horizontalidade que as linhas emolduradas das cimalhas rectas acentua.

A fachada lateral manifesta uma expressividade autonoma que quase absorve o

ritmo dos vãos de emolduramentos simples e predominantemente rectos, â excepcão

do corpo não axial do portal e da correspondente janela de sacada do andar nobre.

Mas nem estes elementos nobilitantes, nem o movimento contido das balaustradas e

das respectivas mísulas de apoio, ou das molduras recortadas dos vãos de peitoril do

1° andar, perturbam a limpidez compositiva do conjunto e a uniforme distribuigão da

luz.

Pelo contrário, na fachada principal, a modulacão é mais complexa, desde logo

porque o rectângulo da fachada se apresenta fraecionado verticalmente por pilastras

que, dentro dele, inscrevem outros rectângulos invertidos. Introduz-se assim uma

ambiguidade ertre a horizontalidade ainda predominante e uma espécie de desejo de

elevacão que o corpo nobre, agora ciaramente axializado -

mas sem incluir o portal
-

assume também pelo frontão triangular de coroamento, destacado da molduracão da

platibanda. E embora as molduras dos vãos dos dois andares sejam iguais âs da fachda

lateral, a extensão das sacadas com balaustradas ao 1° andar, o destaque da balaustrada

nobre, envolvendo três vãos poderosamente emoldurados, com o ritmo clássico de

dois triângulos, ladeando um segmento de círculo, a plasticidade das duplas golas das

pilastras, são estratagemas estéticos que questionam a ciareza global, interrompendo a

fluidez da sua leitura por concentra^oes de luz em focos precisos. Ou seja, o olhar é

atraído para o corpo central e sô depois se dispersa e, nesse primeiro movimento, é um

impulso verticalizante que capta e definitivamente regista. A estética do barroco

afirma-se assim, como uma ligeira perturbacão que se inscreve numa gramática foimal

predominantemente clássica.

O segunco conjunto, que consideraremos subconjunto do primeiro, conduz-nos

ao Campo de Santa Clara (Fig.14,15), concretamente aos palácios Barbacena (8) e

Lavradio (9), edificados, com idêntico sentido urbano, sensivelmente na época da
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reconstrucão do Palácio Unhão-Nisa, sem data precisa o segundo, cerca de 1745 o

primeiro que tem como arquitecto atribuído Manuel da Costa Negreiros. Trata-se,

neste caso, de constru^ôes de raiz que permitem, por isso, apreciar, com maior

autonomia, as opyôes estéticas do final do joanino, em termos de arquitectura civil.

Em comum com o modelo anterior, existe a figura global do mesmo

paralelipípedo recto com a inerente imagem de uma horizontalidade dominante. Mas a

tentativa metodologica de elaborar uma série significativa se interrompe pela poderosa

particularidade do palácio Barbacena, sem dúvida o mais qualificado espécime da

arquitectura urbana deste período, considerando o patrimonio que nos chegou. A sua

novidade absoluta é a utilizacão bem sucedida de solucôes compositivas eruditas,

sobretudo pela introducão de um corpo verticalizante que cinde a fachada principal e

se repete, espectacularmente, no gaveto, com molduracão original das pilastras. A

riqueza plástica destes elementos, movimentada pelo influxo da decoracão das

cantarias. a distribuigão das balaustradas no primeiro andar - focalizando polos de

sentido imagético
- os emolduramentos sinuosos do piso nobre, a desmultiplicacão da

fachada principal que, â excepyão dos portais. se repete na lateral, são factos

arquitectonicos que elaboram a poética barroca deste edificio, ampliando-lhe a luz e os

acentos tonicos.

Uitrapassando a reflexão a que me proponho a análise mais detalhada deste

edifício -

quanto âs fontes tratadísticas e ao peso possível da encomenda -. interessa-

me apenas salientar a sua evidente raridade que, como veremos, se detectará, de

modos diversos, noutros palácios do mesmo período.

Pelo contrário, o vizinho Palácio Lavradio insere-se numa família compositiva e

estilística vasta que, desde logo, remete para o Unhão-Nisa, pela afirmada

horizontalidade do conjunto que o centralizado frontão triangular timidamente

confronta. No entanto, as diferencas são consideráveis: em Xabregas, a casa dos anos

de 1740 edificou-se sobre a poderosa matriz do embasamento que certamente lhe é

anterior, quinhentista, na opinião de José Sarmento de Matos (10). Como

consequência, há uma escala agigantada nos algados e nas dimensôes dos vãos, de
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todo ausente na peca que estamos a analisar e que a menor espessura das pilastras e

dos emolduramentos dos vãos reforca. Por outro lado. existe uma axialidade simples

do motivo do portal e das sacadas do andar nobre, centralizadoras da imagéticc da

fachada - segundo um esquema de foco direccionado que Manuel da Maia havia de

defender para as casas nobres da reconstruyão -

que está ausente no palácio Unhão,

talvez apenas, e mais uma vez, porque se trata de uma reconstru^ão que aproveita

rasgamentos anteriores.

Assim, apesar da figura actual de um e outro ter surgido nos mesmos anos finais

do joanino, a residência de Santa Clara é mais modema, com uma funcionalidade qi.ase

burguesa que as estreitas escadas de acesso reforyam, contrariando a tradicional

entrada por portal ao nível do chão, para acesso directo das carruagens. E apesar

comijas contracurvadas do andar nobre e do aparelho rusticado do acanhado vão de

entrada, a mobilizayão lumínica é praticamente uniforme, de uma clareza empírica,

impedindo a resolucão da poética barroca. Saliente-se ainda, como aliás também

acontece no palácio Barbacena, a união vertical dos vãos dos dois andares, através das

mísulas de suporte das balausn-adas, que reduz a plasticidade autonoma dos ali;arios,

ao contrário do que acontece na casa de Xabregas que considerámos, solucão

compositiva que se divulgará com o pombalino.

Também em relacão ao palácio Lavradio, não se integra no meu plano de

trabalho uma reflexão mais aprofundada, nomeadamente sobre as sugestôes autorais de

Sarmento de Matos, admitindo que, além de Ludovici, poderá ter aqui trabalhado

inicialmente Canevari (11). Interessa-me apenas registar o que nele existe de voltado

para um tempo seguinte e, por isso, o considero uma proposta inicial, embora com

genealogia segura, que terá euriosa progenitura no final do século. A ele voltaremos.

O terceiro conjunto que seleccionei da arquitectura civil joanina envolve dois

prédios de rendimento com historias muito diversas. O primeiro reúne condic^ôes ideais

de análise historica: é o chamado palácio Ludovici, em S. Pedro de Alcântara (Fig. 16),
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cujo arquitecto o construiu para habitagão propria
-

e alugueres
- e gravou na fachada

a data da sua conclusão, 1747 (12).

Sobre ele, todos os estudiosos têm destacado a sua importância na génese da

arquitectura pombalina
-

pelo preenchimento integral do gaveto, a economia

eompositiva das fachadas, sobretudo as laterais. a modulacão geométrica dos

rasgamentos
- salientando embora o teor barroco do corpo axial que une,

verticalmente, o portal e as duas sacadas au-avés de uma concentra^ão de

emolduramentos decorados, direccionadores do olhar e de uma matizada luz. Esta casa

seria uma espécie de modelo de pele tratada do prédio da baixa pombalina e um repto

em relagão ao que poderiam ter sido os seus palácios que nunca chegaram a ter

modelos impositivos.

Por mim, creio que foi isso mas bastante mais ainda: a ele voltaremos quando

tivermos que analisar algumas importantes edificacôes da época mariana. Entretanto,

parece curioso salientar a aproximacão morfolôgica que José Sarmento de Matos

estabeleceu entre o portal desta habitagão mista e o do palácio Lavradio (13); ela é

evidente, embora de resolucão muito mais frouxa neste último, e sugere uma

miscigenacão estilística entre tipologias que, como veremos, cada vez mais se

contaminarão umas âs outras. Finalmente, um enfoque urbanístico: o palácio Ludovici

foi a primeira nova construgão de uma frente de rua ainda inexistente, e a sua

prestigiada imagem contribuiu para enriquecer um eixo de circulac-ão intenso,

anunciando, oito anos antes do terramoto, um movimento de descentramento que

então, e depois, se tornaria imparável.

Quanto ao segundo prédio (Fig.l7;l-4), a chamada Casa das Varandas (14),

todos os dados são obscuros. Comprovadamente, em 1741, D. Rodrigo de Menezes

realizou aqui obras profundas com elevadas facturas de cantarias. Depois do abalo do

terramoto, sabe-se que Francisco Crespo, em 1761, o terá reconstruído. Finalmente,

apos um incêndio no final do século, viria a intervencão de Domingos José de Sousa,

em 1803. Sem conseguir ciarificar cada uma destas intervencôes, a olissipografia cita

o nome de Ludovice para a la eampanha e o de Carlos Mardel para a segunda.
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Sem me deter nesta problemática, que não dispôe de fontes documentais,

interessa-me considerar o objecto em si: cinco pisos iniciais, todos com sete vãos, não

há senão uma marcaeão discreta da entrada principal
-

um vão das mesmas dimensôes

dos outros, com idêntica moldura superiormente abaulada, sobre a qual se inscreve

uma dupla comija recta; segue-se um piso de janelas e três de pequenas sacadas

abauladas e comijas de chaveta, â excepcjo das centrais, delimitadas, verticalmente.

por pilastras lisas, que apresentam balaustradas rectas. A concentra^ão imagética da

fachada situa-se-se nos vãos centrais dos últimos andares, com molduragem mais

complexa e mísulas de apoio sob a balaustrada, embora o olhar imediatamente se

disperse pela exuberância e particularidade dos outros rasgamentos.

Há uma grande unidade compositiva e decorativa o que torna problemático

considerar-se as diversas intervencôes. Elas, no entanto, existiram como prova a

análise da fachada posterior, denotando que o conjunto era, inicialmente, constituído

por dois prédios, talvez autonomos. Por outro lado, quer a dimensão dos vãos,

bastante esbeltos, quer a sua concentragão, restringindo a expressividade dos panos de

parede, quer ainda a uniformidade do piso térreo, são factos que isolam este prédio de

qualquer tentativa tipologica: nada tem em comum com o palácio Ludovice e so com o

apagamento das suas particularidades se poderá aproximar do prédio pombalino.

A ausênc.a de portal
-

que, todavia, se poderá admitir que tenha existido - não

permite considerá-lo uma casa nobre, o que é contraditorio com a ostentacão de

cantarias e a abundância de sacadas cujos balaústres apresentam um elaborado desenho

de elementos rectos torneados, superiormente unidos por dois varôes, horizontais e

abaulados, acornpanhando o reeorte da varanda. A sua plasticidade arcaiea reforga a

minha conviegão de que se está perante um modelo isolado, talvez efectivamente dos

anos de 1740. Ninguém o seguiu nem copiou mas ele foi sempre uma imagem forte de

urbanidade: espécie de patrimônio adquirido que, sem contextualizacão directa, parece

absorver, e superiormente simbolizar, alguns dos caracteres mais significantes das

fachadas lisboeas.
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Finalmente, o último conjunto conduz-nos para uma zona suburbana, embora as

duas pecas que seleccionei possuam indiscutível carácter citadino, desde logo pelo

destaque dos portais e pela deliberada articulayão com a rua. Refiro-me â Rua da

Junqueira que foi tra^ada nos primeiros anos de 1700, na sequência dos aforamentos

sistemáticos realizados por D. João Saldanha e Albuquerque, a partir de 1701 (15).

Uma dos mais antigos palácios, então edificados, foi o de D. José César de

Meneses, Principal da Sé de Lisboa (Fig.18) que, desde finais do século passado,

passou a ser conhecido por Palácio Burnay (16).

Apesar das transformav'ôes introduzidas por este
-

e, antes, por Manuel Antonio

da Fonseca, o "Monte Cristo" por volta de 1840 - o edifício existente mantém, no

exterior. o essencial da sua tra^a (Fig.l9;19.l) que, em termos de volumetria, se

constitui com um quadrado com quatro torreôes destacados nos ângulos e cúpula

central. E se desapareeeram, entretanto, os coruchéus prismáticos que coroavam as

torres e a cúpula foi alteada, o ritmo dos vãos e a sua molduragem não teve qualquer

alteracão, o mesmo acontecendo com a particular solucão de entrada, superfície

torneada que avanca sobre a planimetria da fachada, forrada a cantaria de justa unida.

De um lado e outro, o plano da fachada prolonga-se num extenso piso térreo, ritmado

por vãos rectangulares e sobrepujado de balaustrada, que termina em torreôes,

repetindo os centrais.

O eonjunto tem uma grandiosidade e uma particularidade únicas em todo o

século de arquitectura civil portuguesa, reconhecida pelos mestres que, em 1778,

efectuaram uma vistoria, por motivo de heranya, apos a morte do fundador (doc.45).

Descrevendo as suas diversas acomodagôes, incluindo duas "lrmidas" "gornecidas de

omattos", a "livraria com sua varanda", os dois jardins de laranjeiras, cascata e lagos,

não tiveram dúvida em considerá-lo "huma das principais Cazas q. Emziste na Corte",

atribuindo-lhe o valor de 44 000$000 rs..Não me cabendo indagar sobre as origens e o

eventual arquitecto desta casa excepcional, registe-se apenas a erudicão classicizante

das suas solucôes onde a estética barroca se proclama sobretudo no aparato urbano e
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se focaliza no corpo do portal de suave convexidade, criando uma linha expressiva

com a verticalidade da cúpula.

Mais adiante, na mesma rua da Junqueira, fez Lázaro Leitao Aranha construir

uma casa nobre (Fig.20), que pouco habitou, ao longo dos anos de 1730 (17). Neste

caso, a documentacão, existente no espôlio do fundador, permite atribuí-la

seguramente ao arquitecto Carlos Mardel que aqui terá realizado uma das suas

primeiras obras, apos a chegada a Lisboa.

Trata-se de um extenso e baixo rectângulo, cujos acessos se localizam nos

corpos extremos, com portais discretos, ladeados de ôculos elipsodais, e poderoso

coroamento de telhados amansardados que se tomaram, como é sabido, uma espécie

de assinatura deste arquitecto nas suas encomendas pnvadas mais destacadas. Paia lá

do torreão da direita, o plano da fachada prolonga-se ainda com mais um tramo onde

se insere a fachada da capela, animada pelo ôculo que sobrepuja a porta, alargando e

invertendo a figura dos já referidos.

O conjunto, denso e algo atarracado, é também completamente estranho âs

tradiyôes da casa particular lisboeta e terá empírica e abundante projenitura mas nunca,

como aqui, assumindo a funcão de fachada urbana sobre a rua. Registe-se aincla o

contraste expressivo enu-e a planimetria do corpo central, emitindo uma tranquila luz

clara, que so leventemente se concentra nos frontôes dos vãos nobres, e a verticalidade

contraída dos laterais onde a luz tem um movimento centrípeto que dos oculos sobe âs

balaustradas e irradia depois pelo movimento sinuoso dos duplos telhados. Um

barroquismo peculiar. de matriz quase popular, se pensarmos na Europa central donde

o arquitecto chegava, se afirma assim, arquitectonicamente constituído: os expedientes

decorativos mais eruditos são como que absorvidos no eciectismo da atitude pessoal

com que Mardel soube dar consistência ao desejo estrangeirado do encomendador.

Poderíamos multiplicar os exemplos da diversidade e dinamismo da encomenda

particular, na arquitectura civil da primeira metade do século XVIII, mesmo sem

sairmos de Lisboa, de modo nenhum sem entrar na koiné cultural que, nesses anos,
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Nasoni e os seus discípulos elaboravam no norte do país. Mas creio que o objectivo

pretendido não precisa de estender nem tipologias nem marcagôes particulares: até ao

Terramoto, se a maioria dos encomendadores aceitava os reptos do passado

maneirista para a construyão ou reconstrugão das suas casas, outros preferiam as

sugestôes de uma diversidade cosmopolita que lhes chegava quer através das viagens,

quer das estampas circulantes entre amadores e arquitectos, quer das proprias

propostas destes úitimos.

Quanto á cidade, ela estendia-se sem plano nem orienta^ão global, como se

queixava Manuel da Maia a proposito da nova paroquia de Santa Isabel (18). Como

sempre tinha acontecido, as residências dos senhores ora procuravam os sítios

suburbanos, consolidados como Xabregas, novíssimos como a Junqueira, ora

apontavam linhas de erescimento implícitas, como S. Pedro de Alcântara ou Santa

Clara. E eram um repositorio de possibilidades estéticas e vivenciais, de algum modo

anunciando -

apesar das encomendas régias prestigiadas como o conjunto das

Neeessidades ou do Menino de Deus - um tempo novo em que a iniciativa de fazer

cidade transitaria para mãos laicas.

O Terramoto interrompeu o crescimento orgânico da cidade, possibilitando uma

reordenacão racional e despôtica ao seu centro mais pnvilegiado. Mas, como José-

Augusto Franca foi o primeiro a realgar, a encomenda privada pouco participou nessa

iniciativa que o Marquês de Pombal tomou em mãos, também como demonstragão

autoritária do seu poder político. Por isso, o chamado "estilo pombalino" foi sobretudo

a norma urbana e arquitectonica da Baixa, eiaborada pela Casa do Risco, através,

inicialmente, apenas de engenheiros-militares que propuseram um modelo operativo

para responder concreta e expeditamente âs urgências de uma reconstrugão de onde se

pretendia afastar a iniciativa particular. Esta atitude, eminentemente política, conduziu

a um tácito apagamento dos valores mais específicamente arquitectonicos que, â

excepcão da Praca do Comércio, e, em menor grau, do Rossio, se submeteram a

inéditas exigêneias funcionalistas, defendidas por Manuel da Maia e genialmente
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interpretadas por Eugénio dos Santos. Conduziu também a uma vitoria estratégica

deste sector mais tradicional - mais naeional? - dos meios da arquitectura lisboeta que,

na época joanina, apropriou Mafra, ganhou o Aqueduto das Águas Livres e conseguiu

controlar o projecto das Necessidades bem como, até certo ponto, o da Capela de S.

João Baptista na Igreja de S. Roque (19).

Além da realizacão maior que foi a Praea do Comércio, e de uma série de

equipamentos públicos como o Arsenal da Marinha, a Alfândega, o Terreiro do Trigo

e o Quartel de Infantaria da Ajuda, ainda a Cordoaria Nacional, já no reinado de D.

Maria I. a estética pombalina influenciou algumas igrejas da reconstrucão e, no auge da

sua irradiacão, atraiu a si arquitectos de outra formacão, sobretudo Carlos Mardel que,

positivamente. enriqueceria o legado de Eugénio dos Santos, redesenhando os

modulos arquitectonicos do Rossio e, talvez, influenciando a evolucão ecléctica de

Reinaldo Manuel.

E se a cidade foi definitivamente moldada pela figura operativa do prédio

pombalino
-

que foi adoptado, sem o rigor erudito da projeetacão inicial, em áreas que

muito ultrapassam a da reconstrugão da Baixa, numa mesdagem empírica com as

tradicoes da edificacão corrente anterior -, quando se passa para a encomenda

particular, que aqui particularmente me interessa, é necessário esciarecer que a sua

influência foi restrita, pontual e rapidamente contestada.

Na verdade, do patrimonio edificado que chegou até nos, apenas duas easas

nobres, construídas durante o consulado pombalino, podem caber dentro do modelo

proposto para elas por Manuel da Maia (20). Referimo-nos aos designados palácio

Caldas (fig.21), no Largo do mesmo nome, e ao Cruz-Alagoa, na Rua da Escola

Politécnica, o primeiro construído por volta de 1770, e o segundo logo em 1757 (21),

um e outro extensos casaroes, desornamentados e desconfortáveis, que prociamam a

origem social burguesa, ainda em início de ascensão, dos seus encomendadores.

Destes dois edifícios, sem dúvida que o Cruz-Alagoa (Fig.22;l) é o mais

interessante. Não tanto pelas marcacôes arquitectonicas qualificadas do corpo final da

capela
- unindo, pela molduracão seca das cantarias, a porta, a janela e o ôculo, num
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expressivo movimento verticalizante -

mas pelo impacto urbano e significado social

deste verdadeiro "emporio comercial onde prosaicamente se juntava, â moda antiga, o

comércio e a habitayão", e também a frui(;ão do espaco traseiro mais de quinta do que

de jardim. como bem analisou José Sarmento de Matos (22).

Ultrapassando o pragmatismo funcional destas casas, o que encontramos é uma

evidente permanência do gosto joanino e os ecos do estaleiro de Queluz que, ao

contrário de José-Augusto Franca (23), não eonsidero fechado sobre si mesmo, de

imediato pela prosaica razão de que os arquitectos que aí trabalharam -

por exemplo

Mateus Vicente - terem tido também importantes eneomendas na cidade, embora

eventualmente fora do âmbito de actuacão da Casa do Risco. Mas mesmo esta

hipotese poderá ter que ser reconsiderada em fase de situayôes como, por exemplo, o

encontrarmos Manuel Caetano de Sousa responsável pelo "Mapa" da urbanizagão da

freguesia de Santa Isabel (24).

Referenciando globalmente o Palácio Ludovice, cite-se, em primeiro lugar, o

Rebelo de Andrade (25), edificado, na Rua da Escola Politécnica (Fig.23), talvez no

início de 1760. Ao invés daquele, era assumidamente uma casa nobre -

sem o 2° andar

acrescentado mais tarde - extenso e baixo rectângulo, ampliado sobre a Rua do Arco,

cujo desnível permitiu a introducão de mais um andar de mezzaninos, iluminado por

elegantes oculos. Mas tal como o modelo joanino, o ponto focal da composigão

planiménica é constituído pelo portal e o janelão de sacada sobreposto, unidos pelo

fecho central e as mísulas de suporte, com a habitual dinamiza^ão lumínica que o

trabalho das cantarias favorece. O impulso vertical assim sugerido prolonga-se nas

cornijas contracurvados dos vãos do andar nobre e no aparelho de justa fendida das

piiastras, mas contraria-se no alinhamento recto das sacadas que revalorizam a

horizontalidade predominante. Menos denso e retôrico do que a casa do arquitecto de

Mafra, ele sugere uma gra<;a elegante, afim de uma anima^ão algo rococô, mais

proxima do ciclo de Mateus Vicente do que dos arquitectos da reconstrugão, embora

esta afirmacão não queira conotar nenhuma tentativa autoral que as fontes conhecidas

não permitiriam confirmar.
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Obra menor, quando comparada com esta, é o Paláeio dos Guiôes (26), erguido,

na Rua de S. Filipe Nery (Fig.24), em terrenos aforados aos Oratorianos, em 1766-67.

Da inospita composicão das fachadas, com uma escala desiquilibrada, interessa apenas

referir o frontão ondulante que coroa o corpo central sem conseguir dinamizar ou

unificar o conjunto. Este gesto arquitectonico que poderá ser um acrescentamento

mais tardio, manifesta, no entanto, o característieo simbolismo da época de transiyão: a

resistência a estrita normalizacão, o desejo de marcar uma particularidade social, ainda

que com poucos meios e excesso de empirismo de resolucão.

Finalmente, cite-se, com mero apontamento, o Palácio Lafôes (Fig.25; 1-3) cujo

ini'cio de eonstruyão José Sarmento de Matos data de cerca de 1760 (27). Caso único

em que existem qualificados desenhos de projecto mas em que a edificac,ão se arrastou

sem nunca ter sido concluída de acordo com eles, este palácio parece, na sua facbada

principal, concretizar um prototipo muito classicizante e complexifica-se no

desenvolvimento dos outros corpos, de idêntica filiacão estilística mas invulgarmente

elaborados em termos da prática lisboeta.

Além do requinte da gramática arquitectonica, o sentido cenográfico do seu

desenvolvimento, a cuidada aniculacão com a rua, o deciive do terreno e os jarcins,

basearam a hipotese autoral de Sarmento de Matos que o atribui a Gian Carlo Bibiena,

recordando outras obras suas como o desaparecido Teatro de Ôpera do Tejo, a Igreja

da Memoria e a Real Barraca da Ajuda, além da sua formacão na Academia

Clementina de Bolonha.

Quanto a mim, que pretendo tão so contextualizar a época de D. Maria I,

interessa-me registar estes sinais incontomáveis, sugerindo que o terramoto não

encerrou um ciclo criativo nem construtivo. Que os arquitectos e os mestres que

trabalhavam antes, continuaram a trabaJhar depois e que, se a iniciativa pública se

restringiu, por razôes evidentes, as tarefas ciciopicas da Casa do Risco, a encomenda

privada continuou a guiar-se por modelos e gostos oriundos da conjuntura aberta dos

melhores anos de D. João V, quando a arquitectura nacional se confrontou com

excepcionais reptos e contribuieôes estrangeiradas.
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Outras marcaeôes se abriram entretanto, como prova o Palácio De Visme

(Fig.26), dos anos de 1770, atribuído a Inácio Oliveira Bernardes (28), cuja cenografia

ecléctica parece fundir a tradigão de pavilhão efémero de veraneio com um desejo de

monumentalizayão ciassicizante, empiricamente neoclássico se se quiser. As

decoracôes dos interiores de Pillement e os frondosos jardins reforcam os sentidos da

arquitectura, assumida por um autor de formacão barroca, uns e outros representando

o culto da natureza que foi rococo antes de se tornar paradigma romântico. Considerar

que tal programa "era então bem alheio ao gosto corrente" (29) é, na minha opinião,

desprezar os múltiplos sinais que se iam acumulando de simbolizagão de uma nova

sensibilidade e que ela se exprimia segundo uma atitude revivahsta, que tanto utilizava

formulários ainda barrocos como se exprimia por um regresso ao ciássico, ou optava já

por um rústico goticismo, por exemplo em Monserrate, na segunda casa que De Visme

mandou erguer (30).

Aliás, e para terminarmos esta visita ao passado com uma situacão urbanística,

nem mesmo a encomenda pública se guiou apenas pelo espírito operativo e recticular

da Baixa pombalina. Assim o prova o arranjo do largo do Chafariz da Rua Formosa de

que se terá encarregado Mardel, por volta de 1757, como bem notou Sarmento de

Matos que nos limitaremos a citar: "Os princípios urbanísticos estão eivados por

critérios estéticos e funcionais bem diversos, com meias-rotundas, paredes ondulantes,

jogos de alternâncias, evidenciando-se a fixacão na linha curva, que sabemos por então

voluntariamente afastada do universo mental dominante" (31). Sô no final discordo do

autor: não creio que houvesse um "universo mental dominante"; havia, bem â maneira

dos esquemas mentais de uma sociedade Antigo Regime, problemas concretos e

solucoes a eles especificamente adequadas. Não nascera ainda o nosso "esquema

mental", regrado por princípios de generalizacão e universalizacão.
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2.2.2. A conjuntura do fim de século: o peso da tradi^áo, sinais

de inova^ão, o gosto do eclectismo

Se até a^:ora quis salientar que o crescimento de Lisboa decorre naturalmente

desde o início do século XVIII, de tal modo que o facto não natural constituído pelo

terramoto não conseguiu plenamente nem generalizar o modelo da reconstrucão da

Casa do Risco, nem impô-lo, com os ritmos inicialmente previstos, no tecido

espeeífico da Baixa, é evidente que a data de 1777 não significou, também em relacão

a prática arquitectonica, nenhuma ruptura, embora contenha um particular e pregnante

simbolismo. Movemo-nos num espaeo de contaminacôes, como é sempre o territjrio

da refiexão historica: as mudancas não sao ainda prociamadas, em plena consonâicia

com o que acontecia na área do urbanismo onde espero ter mostrado que não houve,

por parte do poder político, qualquer intencão de quebrar as responsabilidades e a

programática da reconstrueão, o que não impediu o seu enfraquecimento progressivo,

quer através da diluicão da autonomia da Casa do Risco nas competências rnais

abrangentes das Obras Púbiicas, quer pela sua tácita entrega ás dinâmicas da iniciativa

pnvada.

No entanto, o carácter pessoalizado da arquitectura, permite, mais do que o

urbanismo -

que se realiza numa dura^ão historica mais longa -, detectar sintomas e

sinais de mudanca. Porque existe uma situacão de encomenda que pôe frente a frente o

eneomendador e o arquitecto ou o mestre de obras, implicando a manifesta(;ão

expressiva dos mídos do tempo presente: o gosto, a motivayão proxima, a resolucão

rápida.

Ora, no tempo breve das úitimas décadas do século XVÍII, estes agentes estavam

rapidamente a mudar: se o Estado permanece, anuncia-se a fatal decadência da Igreja -
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facto a ter em conta quando se analisam os arrastamentos da reconstru^ão nesta área -

e os grupos senhoriais suportam refundicão significativa em que constantemente

aumenta a representatividade de uma burguesia em ascensão. depressa aristocratizada.

Por outro lado, assiste-se ao envelhecimento, e progressivo desaparecimento, dos

arquitectos activos quer na Casa do Risco, quer em diversos organismos, Ordens

Militares, Casa do Infantado, Casa Real, uns e outros formados num ambiente

cosmopolita, de matriz joanina, quando algum â vontade econ6mico e dinamismo

cultural - sem esquecer as necessidades imperiais ultramarinas -

permitiram o eficaz

entrosamento da tradicão nacional com influxos exteriores, oriundos de Itália e do

centro europeu.

A ordem antiga, parecendo viver uma felicidade libertada, encaminha-se, na

verdade, para o desmoronamento e é por este conjunto de razôes, meramente

apontadas, que nos parece tão estimulante a análise da produ^ão arquitectonica da

época de D. Maria I, inexistente em termos de patrimonio estudado, se excluirmos as

suas encomendas públicas mais relevantes. Para já, deter-nos-emos nas iniciativas

privadas, que deram continuidade aos fios anteriormente sugeridos, mas permitiram

também uma subtil especifidade que é o corpo mesmo da elaboracão do futuro. E

permito-me prevenir: o futuro de que se tratava, naquele final de século, era a

destruiyão de uma ordem milenar, onde a igreja fora a instância última de sentido. Por

isso, toda a cultura entrou numa crise profunda cuja imagem desfocada a arquitectura

efieazmente representa.

2.2.2.1. Tradicão palaciana: edificagôes iniciais

Creio que foi José Sarmento de Matos quem, pela primeira vez, a proposito do

Palácio Lavradio, sugeriu uma reflexão tipolôgica que abarca o final do século: "(Ele)

constitui uma alternativa ao modelo urbano do grande palácio que, curiosamente.

descontada a tentativa frustrada do Palácio Lafôes, ao Grilo, sô viria a ter eco muito

mais tarde. Apesar das diferen^as de sensibilidades decorativas que os revestem.
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remetem para este modelo tanto o Palácio dos Quintelas ao Alecrim, como o dos

Bandeiras a Sf.o Domingos â Lapa, nomes que não preenchem o prototipo social em

que o patriarca pensava quando pôs casa a seu sobrinho" (32). Esta proposta

estimulante, que por inteiro subscrevo, introduz bem o melhor espécime da

arquitectura civil mariana, exactamente o Palácio Quintela Farrobo. E porque a sua

historia tem, creio, sido sistematicamente mal contada, teremos de nos deter nela,

apesar da aflitiva falta de fontes (33).

O terreno onde a residência seria edificada foi comprado na Casa da

Arrematacão das Obras Públicas, em 1777, pelo desembargador Luis Rebelo Quintela,

compreendendo. dois lotes adjaeentes, um sobre a Rua do Alecrim "que fica pegado e

immediato â Igreja nova de Nossa Senhora da Encarnacão", outro sobre a Rua do

Tesouro Velho, no local onde se situavam as "cavalaricas de Sua Magestade" (34).

Pretendia então o comprador edificar "conforme o prospecto que se lhe der"

mas, ao contrário do que têm sugerido todos os estudiosos do edifício, tal não terá

acontecido de imediato, como confirmam os Livros da Décima da Freguesia da

Encarnacão (35): até 1787, na descricão dos prédios por arruamentos, o único registo,

naquele lado da Rua do Alecrim, é a "propriedade do Marquês de Valenea", referida

como "antigo paiácio arruinado", com "lojas" e numerosas "barracas" que, em

1779. rendiam 425$200 rs.

A razão do atraso do início da edificayão deve ter sido dupla: por um lado, a

compra fora feita "com a condicão de se Ihe dar (o terreno) dezentulhado pela

reparticão das Obras Públicas e dezembaraqado" das construcôes nele existentes

(36). So depois desta premissa satisfeita, comecaria a contar o ano habitual para a

edifieayão e é bem natural que a transiyão de um reinado para o outro, e a

reformalizacão dos servicos da reconstruyão nela implicada, atrasasse os importantes

trabalhos a realizar; por outro lado, Luís Rebelo morreria entretanto e houve que

aguardar pela assumpyão da heranca pelo seu sobrinho, Joaquim Pedro Quintela que

dela toma posse em 1782. Foi este, inconcestavelmente, o fundador da casa e o seu

empenho de hcmem novo e ambicioso, o interesse que permanentemente demons-rará
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como grande edificador, permitem-me avancar com a hip6tese que nem mesmo o

projecto herdou de seu tio.

De facto, so em 1788, surge, nos Livros da Décima, pela primeira vez o assento

do n" 2 da Rua do Alecrim, "propriedade de Joaquim Pedro Quintela que rende

200S000 rs". Esta avaliayão muda, em 1789, para 400S000 rs, valor que se manterá

até 1793, quando passa a ser referenciada como "palacete".

Exactamente do mesmo ano de 1788, data o documento de constituiyão da

futura Praca Barão de Quintela: tendo arrematado "o terreno fronteiro á propriedade

em que mora comfrente de 213 palmos e três quartos face â rua das Duas Igrejas e

de fundo pela travessa de S. José até d rua das Flores", Joaquim Pedro Quintela

acorda eom os proprietários vizinhos que "de hoje em diante fica (aquele terreno)

pertencendo como anexo a elas, (para) cômodo do dito iogradouro com obrigacão de

não edifîcarem" (37).

Conclui-se portanto que a casa estava já construída e habitada nesse ano, embora

talvez não conciuída no aparato da sua envolvência. A ausência de documentos

anteriores, fazem-nos considerar que os anos â volta de 1787 são os da sua fundayão,

concluída até 1793, com os valores arquitectonicos que ainda hoje permanecem.

Entretanto, certamente na fase final das obras, para edificacão do jardim e

anexos, o Quintela aumentou ainda o seu patrimonio. Por pressão sua, e contra os

interesses de outros moradores, as Obras Públieas resolvem "suprimir a travessa de S.

José entre as ruas do Alecrim e a antiga do Tesouro", vendendo-lhe o respectivo

terreno, "com 209.5 palmos", por duas escrituras sucessivas, em 22 de Fevereiro e 2

de Abrilde 1791 (38).

Sobre parte destes terrenos, terá então mandado edificar os dois prédios

contíguos ao pátio do palácio, segundo o prospecto da Rua do Aleerim, o primeiro dos

quais é referenciado nos Livros da Décima em 1793. Em 1797, estes dois edifícios são

descritos com lojas, coxeira e dois andares.

Em 1801, quando é realizada a escritura do Morgado do Farrobo - aprovada por

decreto de 18 de Junho de 1791 - no ano do nascimento do segundo Joaquim Pedro
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Quintela, futuro 1" Conde do Farrobo - o palácio é assim descrito: "Casas nobres.

pátio, coxeiras. palheiros, cavalarice, jardim com sua cascata e dois lagos de água

/wmw"iFig.27;l-31).

Reeorde-se. finalmente, para ultrapassar as últimas dúvidas dos que têm posto

em causa que o edifício inicial era o que hoje existe, um passo das indispensáveis

memorias de William Beckford. datado de 3 de Novembro de 1787:

"Findas que foram as nossas orayôcs, scguimos. a pé. através de várias

ruas e travessas e fomos ver uma casa cnorme que Quintcla. o negociante. mandou

construir. Jma velha criada fanhosa vcio alumiar-nos a escada, a qual 6 tao grande

que mais parccc dc um edifício público ou de um teatro (...). Fazia tao escuro que

maJ sc podiam distinguir as portas das janelas. A maior parte das salas tinha um pé-

direito extraordinúrio. Um dos átrios, dcsastrado c estreito octôgono, não p<xle tcr.

se bcm caleulo, menos dc dozc metros de altura" (39).

Este precioso apontamento permite completar as informacôes anteriores O

palácio estava no essencial conciuído, não so exteriormente mas também no interior: a

"grande escada' lá está, bem como o"desastrado e estreito octogono" que a coroa.

O arquitecto responsável por esta importante peca da arquitectura mariana é

desconhecido. A única tentativa de atribuiyão foi feita por Ayres de Carvalho (40) a

José da Costa e Silva porque este arquitecto trabalhou para o Farrobo -

mas so em

1805 - e porque haverá "afinidades estilísticas com as suas obras" que, no entanto, não

justifica.

Não me parece que assim seja: Costa e Silva, nos documentos que, antes de

morrer. vendeu a Biblioteca do Rio de Janeiro -

e que Ayres de Carvalho pela primeira

vez divulgou - iescreve minuciosamente as suas obras, as maiores e as menores, as

realizadas e as apenas projectadas. Como justificar que se tivesse esquecido deste lĸ\o

palácio se acaso nele tivesse trabalhado? Recorde-se, aliás, que a boa relayão com o Ig

Barão de Quintela não deverá ser anterior ao projecto e edificacio do Teatro de S.
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Carlos, em 1792, quando o palácio estava conciuído e se ultimavam os muros e os

jardins.

Não se podendo considerar Francisco Fabri -

que s6 em 1790 chegou ao

Algarve -, sendo inverosímil Manuel Caetano de Sousa -

pelo seu gosto barroquizante

e pelo conhecimento relativamente eonsolidado da sua obra - a primeira hipotese a

considerar é a do Padre Bartolomeu de Quintela que, segundo Cyrillo (41). terá

dirigido as obras da Quinta das Laranjeiras (Fig.28; 1-10) para o mesmo

encomendador: a favor desta possibilidade aponta sobretudo a composicão da fachada

sobre o jardim, o lancamento lateral das escada nobre, num e noutro caso coroada de

cobertura octogonal, e as solu<;6es decorativas das salas mais relevantes. No entanto.

na casa de Benfica, trata-se de uma reconstruyão, embora profunda (42), enquanto o

palácio do Alecrim é uma edificayão de raiz. Este facto, mas também o requinte da

fachada principal da residência urbana, admite que outros arquitectos possam ser

investigados: José Manuel Carvalho Negreiros que, em 1789, terá talvez realizado o

Palácio Angeja, no Lumiar (Fig.29), e teve então outras eneomendas não realizadas

(43), Reinaldo Manuei ou Giaeomo Azzolini, ambos falecidos em 1791 e que

acompanharam estaleiros em curso até ao último momento. Não sendo de exciuir a

hipôtese da encomenda a outro dos arquitectos das Obras Públicas que trabalhavam

sob a orientaiyão de Reinaldo Manuel e depois Ihe sucederam: o Quintela torna-se,

nestes anos, um importante proprietário na envolvência (44) e, por isso, teria

certamente contactos com os mestres daquela repartigão.

Reflectindo sobre obras efectivamente realizadas -

mas quantos projectos se

perderam?
-

a tenta<;ão é grande de nos determos no notável Picadeiro de Belém

(Fig.30;l-6) que tem sido unanimemente atribuído a Azzolini (45). Apesar das

diferencas que a diversidade dos usos imediatamente impôe, há determinados

pormenores decorativos
-

as mísulas, o mascarão do fecho do portal, sobretudo um

impulso estético onde o neo-classicismo se anuncia mas com uma graca teatral não

compendiada
-

que aproximam o palácio daquela obra que tem sido considerada um

parêntesis algo ineompreensível, numa earreira marcada pelas decoracôes para os
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teatros régios. pelos arranjos decorativos da Real Barraca da Ajuda e, mais

arquitectonicamente, pela leveza rococo das torres da Igreja de S. Vicente de Paula

(46).

Finalmente, poder-se-á adinitir também uma espécie de dupla autoria: a fachada

sobre a Rua do Alecrim, apesar da sua particularidade palaciana. casa-se bem com o

prospecto tardo-pombalino da rua, enquanto a do jardim tem um earácter rústico de

pavilhão de veraneio. Terá sido a primeira desenhada na Casa do Risco das Obras

Públicas, ainda sobre o controlo de Reinaldo Manuel â data do início da construgão, e

os arranjos interiores, das traseiras e do jardim assumidos pelo Padre oratoriano, tio do

Quintela?

Mas mais interessante do que a atribuigão autoral -

que , no estado presente da

investigacão, sô pode ser hipotética -

parece-me ser a análise serial. Neste caso, a

aproximacão já referida entre esta palácio e o Lavradio, proposta por José Sarmento

de Matos, é um repto produtivo. A composicão da fachada principal é idêntica

(Fig.27): dois paralelipípedos ao baixo, ladeando a verticalidade do central,

enquadrado por pilastras perspectivadas; portal axial entre dois vãos de peitoril. a que

se sobrepôe três vãos de sacada, com o central tonicamente decorado, e o frontãc de

fria emolduracão. Os corpos laterais são organizados em três andares, o inferior

utilitátio, aberto na silharia de justa unida, o segundo, de vãos de peitoril, o superior de

sacadas repetidas cujos balaústres, de nobre ferro forjado, se abrem discretamente á

expressividade Ijmínica.

Esta composicão classicizante, que recuei ao Palácio Unhão-Nisa, reconstruído

na época joanina, é uma das mais estáveis das residências urbanas lisboetas. Mas este

facto tipologico não deve iludir as novidades da casa do Farrobo: em primeiro lugar,

há nela maior erudicão do que no palácio Lavradio, nomeadamente na articulayão do

portal com o corpo que o coroa - onde a balaustrada se alarga envolvendo os vãos

laterais -

, na introducão de um andar de mezaninos que rasga horizontalments a

cimalha, na resolucão do frontão com um expressivo ôculo centralizado; sobretudo.
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existe uma afirmada opcão por valores planimétricos, nas comijas rectas dos vãos - á

excepcão do principal do andar nobre -, no movimento verticalizante das mísulas,

abertas por rasgos lineares e paralelos, na dimensao dos vãos do 1° andar que se

alongam, criando um jogo subtil, mas tranquilo, com a horizontalidade dominante.

Existe, por outro lado, um curioso influxo de tipologias pombalinas na introducão das

águas furtadas, emolduradas com aletas laterais de encurvamento recto e coroadas de

pináculos, e no desenho dos portais utilitários que se prolongam nas bandeiras com

umu plasticidade também vertiealizante. Ou seja, sem renunciar a marcacôes

decorativas que o barroco divulgara - e que, sobretudo, se afirmam na composicão do

portal nobre
- há um deliberado regresso ao despojamento classicizante, neo-clássico

se se quiser utilizar este conceito em termos cronologicos.

Outras particularidades desta casa devem ser destacadas. Em primeiro lugar, a já

referida fachada autonoma sobre o jardim (Fig.27.10) que, aproveitando o desnível

acentuado em relacão â Rua do Alecrim, se resolve eomo pavilhão mais íntimo, algo

italianizante, com as falsas pilastras rusticadas moldando o corpo principal, os vãos de

peitoril adquirindo uma molduraeão superiormente arqueada que ritma o segmento de

círculo da bandeira da porta, os oculos elipsodais dos mezaninos rompendo a

conformidade linearizante dos da fachada principal, as portadas exteriores de gelosia

que modulam a relacão lumínica interior-exterior, a banal e curta escada em dois

lancos divergentes que conduz ao jardim. Este conjunto de expedientes funcionalistas

humanizam a arquitectura, propondo valores de uma vivencialidade romantizada pela

aproximacão â natureza e o voltar de costas â representatividade social que

pressupôem.

No interior, existem também novidades que a indispensável evocacão de

Beckford nos assegura ser da construgão inicial. Desde logo a abertura lateral, â

esquerda, da escadaria nobre que resolve espeetacularmente o desnível do terreno

entre a frente e as traseiras, prolongando as suas possibilidades cenográficas. Sob um

portal despojado (Fig.27, 16-20), sobe um primeiro lanco - coroado do "desastrado e

estreito octogono" que tanto encomodou o visitante inglês e que capta a luz exterior
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pelas janelas abertas na cúpula
-

quebrando-se, depois, em dois lances paralelos, unidos

no patamar que unifica o piso nobre, abrindo quer para as salas de aparato sobre a rua

c\o Alecrim, quer para as mais íntimas sobre o jardim. Enquanto a decoracão de

estuques decorativos, em grisaille, do corpo do octogono deve ser da \* campanha de

obras, atribuída, por Cyrillo ao italiano Felis Salla (47), as do átrio de acesso â

residência, sobretudo as grandes composicôes alegoricas da melhor pintura neo-

ciássica portuguesa, terão sido encomendadas, pelo segundo senhor do palácio, o

Conde de Farrobo, por volta de 1820, a Antonio Manuel da Fonseea. Este retratou-se,

em 1822, na "Sala das Sabinas", e também ao desconhecido arquitecto Joannes Baptita

Hilbrath (Fig.27,25-26), a época concessionário do Teatro de S. Carlos, que deve ter

dirigido os arranjos decorativos deste período.

Outros importantes equipamentos iniciais devem ser destacados: a curiosa

cascata c\o jardim (Fig.27,11-12), com cúpula em calote esférica sobreerguida,

ladeada de um anexo de aparelho rusticado que acentua a apropriacão romantizada do

jardim, e o notável portal de acesso âs cavalar'yas (Fig.27,8) que assume, com maior

rigor compositivo, os valores neoclássicos dissiminados, com uma elegância ecléctica,

pela fachada principal. Do tempo do conde do Farrobo será o anexo sobre as

cavalariyas e o curioso mirante (Fig.27,13-14), edificado sobre o prédio seguinte, que

prolonga os valores cenográficos da casa em direc<;ão ao rio e que Augusto Vieira da

Silva interpretou como uma recriayão de uma das torres da cerea femandina i\uq

exactumente por aqui eorria (48).

Sintetizemos: esta casa do mais poderoso comerciante de D. Maria I, que foi o

promotor número um do vizinho teatro de S. Carlos -

como o seu filho seria do teatro

de D. Maria I- é um elo dinâmico entre o passado da reconstruyão e uma cidade que

dela se pretendia libertar, anunciando o tempo novo, descentrado, da liberdade

fisiocrata do final do antigo regime. Essa primeira reivindieayão de liberdade adquiriria

depois inscrita atitude política e, por isso, o segundo Joaquim Pedro dela se pôde

apropriar, usando-a também como um dos mais activos bastiôes da resistêneia liberal

durante a montjquia miguelista. Antes disso, Junot foi seu hospede e, em 1833, D.
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Pedro IV, apos desembarcar, a ela se dirigiu para agradecer os meios financeiros que o

Farrobo pusera â sua disposiyão (49).

Ela foi assim um espayo de elaboracão de Historia mas também de modulayão da

cidade: por sua causa, a reparti<;ão das Obras Públicas suprimiu a Travessa de S. José,

de que sobrou apenas a actual Travessa dos Teatros, obrigando a que a circulagão

entre o Teatro de S. Carlos e da Rua do Tesouro Velho (aetual Antonio Maria

Cardoso) com o Alecrim se passasse a fazer obrigatoriamente pelo Largo das Duas

Igrejas, o que, naturalmente, acentuou a sua importância imagética: pela necessidade

de criar um acesso comodo e eenográfico â casa, foi aberto o Largo Barão de Quintela

que, substituindo as fun<^6es de articulai^ão que a suprimida Travessa de S. José

garantia, no seu trogo final entre as ruas do Alecrim e das Flores, permitiu enriquecer a

forte expressão urbana da primeira daquelas mas.

Creio ter sido a primeira vez que, empiricamente
- como a partir de agora

sempre se fará - se contraditou a plasticidade recticular dos trayados pombalinos com a

intervenyão de um corpo lateral de distensão, gerador de um movimento circular que

consubstancia a vivência romântica. O Largo de S. Carlos, delineado nos mesmos

anos, mais tarde, o arranjo da frente lúdica de S. Pedro de Alcântara, as solu<;6es

tardiamente encontradas para as actuais prayas Camôes e do Príncipe Real constituem-

se, tipologicamente, como variantes do mesmo desígnio. A menos que, optando por

uma reflexão de cicio longo, se veja nelas o retomar de uma prática continuada,

contemporânea mas estranha aos critérios optados para a Baixa, expressa, por

exemplo, no Largo das Janelas Verdes ou, mais espectacularmente. nas meias rotundas

enquadrantes do palácio Pombal da Rua Formosa (actual Rua do Século).

O Palácio Castelo Melhor ao Passeio Público é, a par do Quintela, um dos mais

importantes signos arquiteetonicos da prosperidade dos primeiros anos do reinado de

D. MariaKFig.31; 1-8).

A sua funda^ão, no registo olisipográfico (50), tem andado envolvido em

unprecisoes: refere-se a data de 1777 para o início da edificaeio e atribui-se
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simultaneameníe o seu risco a Francisco Fabri que, como se sabe, so em 1790 chega

ao Algarve e so em 1795 está. comprovadamente, em Lisboa. Ora. os Livros da

Décima da freguesia de S. José (51 ) permitem confirmar que, até ao final do século, o

sítio de implanta^ão do palácio, na rua ocidental do Passeio Público, permanece com

usos irrelevantes embora, em 1791, se assinale que se "deitou abaixo"
'

hua

acomodocão" , propriedade do Marquês, onde Manoel Roiz vendia sapatos. Na minha

opinião, este pode ser o primeiro sinal de que se pensava em edificacão. Todavia, nos

anos seguintes, no local apenas se assinala uma propriedade "dada de graca a um

criado" com o rendimento de 19$200 rs. Como muitas vezes acontece, no importante

registo da Décima, nem sempre se assenta propriedades em eonstruyão mas ela estaria

então já a decorrer. Em 1805, há, finalmente. uma primeira referência: "Proprieaade

do Ex.mo Marquês de Castelo Melhor que se está edificando" habitada no ano

seguinte, 1806. Além do proprietário, registam-se "35 criados, 9 parelhas, 4 bestas de

carga" e, "no quarto baixo", ocupado pelo Ex.mo Luis de Vasconcelos e Sousa, mais

"6 criados e 3 parelhas". O rendimento total era de 300S000 rs, situacão que, com

pequenas variacôes de número de criados e animais, se mantém até 1833, quando

termina, infelizmente.o registo da Décima.

Ou seja, conftrmando as hipoteses enunciadas por José-Augusto Fran<;a (52), o

fundador desta importante casa foi Antônio José de Vasconcelos e Sousa ( 1738-1801),

Presidente do Senado da Câmara de Lisboa entre 1792 e 1799 que, numa fase mjito

inicial dos trabalhos, contratou o recém-chegado arquitecto bolonhês, Francisco Fabri,

protegido em Lisboa pelo Conde de Ôbidos, cunhado do Marquês de Castelo Melhor.

Apesar das obras de enriquecimento interior mas também exterior,

implementadas em meados do século XIX pelo Marquês da Foz, a importante gravura

(Fig.31) pubiicada no Archivo Pitoresco em 1863 (53), antes do início daquela

intervenyão, mostra o estado da edificacão como, fundamentalmente, Fabri a terá

deixado em 1817, â data do seu faleeimento, e que assim estaria desde 1805, quando

os Castelo Melhor aí passaram a residir.
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Segundo as fontes olisipográficas que utilizámos (54), haveria a intencão de

realizar "o riseo primitivo de Fabri" que comportaria "além da sobreioja e do andar

nobre, mais outro também de sacadas com um zimborio ao centro e um pequeno

torreão em cada extremidade". Esta descricão ajusta-se rigorosamente ao belo desenho

do Museu Nacional de Arte Antiga (Fig.31.1) que apresenta a fachada posterior sobre

o jardim, coroada de cúpula, e os pavilhôes laterais em corte. Embora não assinado, o

facto de ele apresentar, nos dois primeiros pisos, exactamente o número de vãos e

respectiva composicão que ainda hoje se mantém, permite concluir que se tratará da

proposta inicial de Fabri a quem o desenho deve ser atribuído.

Num segundo momento, também documentado pelo excepcional desenho da

Academia Nacional de Belas-Artes (55), que representa a mesma vista da fachada

sobre o jardim e o corte dos pavilhôes (Fig.31; 2-3), a intencão do arquitecto reduz-

se: desaparece a cúpula e o terceiro andar de sacadas é substituído por outro de vãos

de peitoril. Naturalmente, tal alteracão foi devida aos interesses e meios disponíveis do

encomendador. No entanto, mesmo este segundo projecto viria ainda a ser reduzido,

exciuindo-se o segundo andar na fachada que podemos documentar, mas,

evidentemente. o mesmo aconteceu na frente nobre.

Apesar destas sucessivas reducôes, creio que â excepcão da cúpula, os valores

compositivos fundamentais se mantiveram, permitindo elucidar a originalidade da

proposta de Fabri, no contexto da arquitectura palaciana lisboeta da época. A sua

principal inovacão consiste, tal como fizera Carlos Mardel na Casa de Lázaro Leitão

na Junqueira, na deslocacão dos corpos nobres para as extremidades, articulando um

vasto paralelipípedo ao baixo. cuja superfície, modulada por vãos repetidos, é

sensivelmente o dobro de cada um deles. Predomina assim uma tranquila

horizontalidade, reforcada, na fachada principal, pelo aparelho rusticado dos dois

primeiros andares e pela continuidade da linha da cimalha, sobre a qual se erguem os

dois discretos frontoes dos topos. Os pares de pilastras que os modelam, reforcando o

movimento das colunas doricas dos portais, a destacada moldura em segmento de

círculo dos vãos principais úo andar nobre, constituem-se como impulso verticalizante
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que. no entanto. se limita a enriquecer os ritmos da fachada sem perturbar os seus

valores horizcntais, expressos ainda nos rectângulos das balaustradas, pouco

pronunciadas, e nas respectivas comijas rectas. artieuladas com os vãos por elegantes

volutas de discretíssima molduracão. Também as mísulas de suporte possuem jma

linearidade seca e plana, então raríssima em Portugal.

Embora não estejam apontadas na gravura do Archivo Pitoresco, creio que as

pinhas e os pináculos. que ritmam â pele os vãos de peitoril sobre as entradas inferiores

(Fig.31.4;7), quebrando plasticamente os rasgos horizontais do aparelho, são também

do desenho de Fabri. confirmando uma opcão decorativa estranha a Lisboa e, neste

caso. de expressiva conceptualizacão.

Naturalmente, esta fachada, actualizada em termos intemacionais - revelando

todas as potencialidades do jovem arquitecto ainda não comprometido na gestão da

heranca barroca de Manuel Caetano de Sousa na Ajuda
- não teve qualquer eco na

arquitectura palaciana lisboeta. Mas, nem por isso, é menor a sua importâneia

simbolica: trata-se da casa de um dos mais ilustres representantes da nobreza

seiscentista. que, com o Terramoto, perdera o velho palácio fronteiro da rua dos

Condes, e que, como todos os outros titulares, não tivera pressa em edificar. Escolhia

agora, na cidade pacificada de D. Maria, os amplos terrenos da cerca de S. Roque,

obtidos do Marquês de Pombal em troca das hortas da Cera onde o Passeio Público

fora delineado. tornando-os figura de nobilitayão de um espaco novo, promovido,

depois de 1833, a palco privilegiado dos rituais de representacão da sociedade

aristocrático-burguesa do primeiro liberalismo. O facto do Castelo Melhor ter

escolhido um arquitecto estrangeiro era uma tradiyão nacional de passado prestigiado

mas. no momento particular em que ocorre, recorda a crise que a profissão então

atravessava. com as Obras Públicas dominadas pelo velho Caetano de Sousa de

formaeão mafren.se e sem diseípulos capazes de se autonomizar. Fabri. como Costa e

Silva. perceberam a oportunidade que esta situacão lhes abria mas o fim do regime que

já se adivinhava não lhes permitiu constituirem-se como escola altemativa. Também

por ísso, este palácio foi um parênteses, prestigiado mas sem progenitura.
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Â margem das realizacôes maiores que são os palácios Farrobo e Castelo

Melhor, o ritmo da edificacão aristocrática prosseguia, utilizando modelos tipol6gicos

tradicionais. Assim aconteceu com a casa de Luís José de Brito (Fig.32;l-6).

construída, talvez em 1781, no largo do Rato (56). O encomendador era "contador do

Real Erário e tesoureiro das Contribuicôes para a Superintendência das Obras das

Águas Livres" desde 1771 e o terreno, adjacente para sul á Real Fábrica da Louca, terá

sido pagamento dos servicos prestados. Com esta edificagão inciava-se a norma!iza<;ão

banal daquela praca, que Carlos Mardel teria ideado com outra grandeza e

monumentalidade (57), articulada com os numerosos aforamentos que, para nordeste,

realizavam os padres oratorianos, iniciativa particular que as Obras Públicas se

limitavam a legitimar e correspondendo, exactamente como acontecia do outro lado,

em direccão a Santa Isabel, a uma intensa procura, sobretudo de pequenos

investidores.

Apesar de posteriores acréscimos (58) e das alteracôes sofridas pelos interiores
-

quando, na primeira metade do século XIX, ele se converteu em palácio Viana -

as

fachadas mantêm os valores planimétricos da primitiva construgão: um enorme e

fechado paralelipídedo, sem qualquer perturbacão da sua horizontalidade, reforcada

pela cimalha cega e pelo discreto tratamento do corpo nobre central. S6 as molduras

de vergas superiores arqueadas introduzem um tímido sinal de dinamizicão plástica

com recursos estilísticos úo passado, reabsorvida na repeticão dos môdulos, na linha

aberta dos balaústres de ferro forjado, sobretudo no tratamento utilitário do piso

térreo, utilizando a molduracão seca e geométnca do pombalino que se enriquece com

ondulacôes recortadas no estreito portal e no correspondente vão de sacada do andar

nobre. No entanto, de algum modo repetindo a tipologia do palácio Farrobo, vale a

pena atentar na figura elaborada da fachada posterior (Fig. 32.6) que propôe valores

de vivencialidade mais intimistas tanto pela reducão da escala como pela sua

articulacão eom o jardim.
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Proximo deste edifício, na extremidade oriental da Rua da Fábrica das Sedas, fez

o arquitecto Manuel Caetano de Souza edificar para si mesmo, uma casa nobre

(Fig.33;l), em substituiyão da que anteriormente possuía "d Cotovia", demolida em

1791 para a edificayão do Real Erário (59). Tendo recebido 1 600$000 rs do Cofre do

Donativo dos 4l/r, referente â avaliayão que dela fizeram "o Arquitecto e Mestres

Gerais", "a pedraria e aviamentos que poder extrair das ditas Cazas", além do direito

ao "dezentulho pelas Obras Públicas" no "terreno livre de que Ihe fiz Mercê", "junto

ao Chafariz do Rato" e, posteriormente, o direito aos sobejos do mesmo Chafariz (60)

, Manuel Caetano inieiou, certamente ainda em 1793, a nova edificayão.

Apesar das obras de aereseentamento e engrandecimento que, no século XIX,

nela introduziu a Duquesa de Palmela, a casa do primeiro arquitecto da Ajuda é bem

legível: um palelipípedo quase quadrado cuja fachada se apresenta modulada pelos

vãos de peitoril dos dois primeiros pisos e enriquecida pelo andar nobre de seis

sacadas, as das extremidades de vergas rectas, as três centrais
-

posteriormente ligadas

por balaustrada ondulante -

com molduras arqueadas e recortadas, centralizadas pelo

característico botão da gramática decorativa de origem ludoviciana e divulgayão

mardeliana, e suportadas por mísulas de modulacão simples. Nenhum exeesso

decorativo, antes uma iimpidez compositiva modesta e discreta que exemplifica bem a

matriz da sua formacão de mestre pedreiro ou "eanteiro" como depreciativamente o

designou Jacome Ratton (61). Sem espeeial requinte, ela não se diferenciaria

significativamente de outras, eomo as que Eugénio dos Santos ou Carlos Mardel

décadas antes haviam feito edificar para casas proprias, e aproxima-se da organizacão

de diversos prédios marianos. A sua particularidade reside sobretudo no isolamento

imagético. num excepcional lote urbano cuja cenografia dos muros envolventes, dos

portais e do irirante sobre o Chafanz e o Largo do Rato os Palmela haveriam de

orquestrar. Mas se a eompararmos com o palácio de Ludovici, poder-se-á entender a

profunda distância de estatuto existente entre o arquitecto de Mafra e este operoso

mestre do final do século, promovido apos a morte de Reinaldo Manuel, a Arquitecto

das Obras Públicas, em 3 de maryo de 1792, "vencendo o ordenado de 600S000 rs
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anuais" (62). Depois da sua morte, em 1802, a casa foi herdada pelo seu filho também

arquitecto, Francisco Antonio de Sousa. que, implicado na conspiracão de Gomes de

Freire em 1817, seria deportado para Angola. O palácio foi então avaliado em trinta

contos de reis, e ocupado pela Intendência Geral da Polícia (63).

Idênticos valores estéticos, muito tradicionalistas, organizam também o Palácio

Valadares, na Calcada do Sacramento (Fig.34).

Segundo Gustavo Matos Sequeira, o conde de Valadares, D. José Menezes

Abranches Castelo Branco, que, antes do Terramoto, possuía aí um palácio. terá

pedido, em 1785, vistoria e medicão do respectivo terreno (64). No entanto, em 1790,

a construcão ainda não se iniciara: nesse ano, o proprietário requer "a continuacão da

muralha na rua nova do Carrno" para "dar princípio d edificacão"; na sequência

deste pedido, o arquitecto da Inspecyão do Plano para a reedificayão da Cidade,

Francisco Antonio Ferreira, elabora o oryamento, no valor de 25S000 rs, "para a

muralha que o Ex.mo Conde de Valadares pretende para seguranca do seu terreno no

sítio do Carmo" (doc.46). Entretanto, como sempre acontecia aos palácios arruinados

desde o Terramoto, o Conde alugava as várias e decrépitas "acomodacôes" existentes

donde extraía algum rendimento, como documentam os Livros da Décima da freguesia

i\o Sacramento (65).

Pela ausência de registo nestes documentos entre 1784 e 1792, conciuo que

estes foram anos de desaterros, consolidacão e depois de edificayão; em 1793, é

referido como "incompleto", situayão que se prolonga até 1797: o seu valor é então de

300S000 rs, referente "d parte do palácio acabado" "em que assistia o Conde". No

ano seguinte, um incêndio voltou afectá-lo, impedindo a sua conciusão: os

proprietários mudaram-se para Sant'Ana e, segundo as Décimas, a "galeria do

Palácio" passa a estar ocupada por "fabrica de arames, cavalaricas velhas, casa de

pasto, ioja com fabrica de gesso, alfaiate, sapateiro" donde o Conde tirava o

considerável rendimento de 591 $800 rs.
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Como na maioria das outras edificagôes deste período, desconhece-se o

arquitecto ou mestres que delinearam esta casa-nobre, considerada por José-Augusto

Franca "a representacão mais pura do palácio no período pombalino tal como Manuel

da Maia o tinha proposto
-

e seu caso epigonal"(66). Este entendimento confirma-se

no destaque do conjunto portal/sacada nobre emolduradas que, situado lateralmente,

não chega para dinamizar a imensa mole da fachada cujos pisos utilitários vão

crescendo, acompanhando o acentuado declive da ealgada, até quase se confundirem

com os prédios da reconstrucão adjacentes.

Este "gosto epigonal", sem dúvida predominante, manifestou-se, nos mesmos

anos, na casa-nobre de Francisco Higino Pereira (Fig. 121.1.-12). O terreno foi por ele

arrematado, em 26 de Margo de 1782: "no lado do Sul do Largo das duas Igrejas

defronte do Chafariz", eonstituído por "90 palmos defrente com 290 palmos defundo

tanto pela Rua do Thi_.o-v.ro como do Outeiro". O palmo foi vendido a 20$00 rs, sendo

o preco global de I 800$0()()rs (67).

Nos Livros da Décima da freguesia dos Mártires (68), a casa aparece pela

primeira vez referenciada, em 1788: é então o n"3 da Rua das Portas de S.ta Catarina,

pertencente a Francisco Eugénio (sic) Dias Pereira, constando de "aimazém, dois

andares e águas furtadas". Em 1791, quando é o n°l da "rua de S.ta Catarina

defronte ao chafariz para nascente", a descrigão é bastante diversa: "propriedade de

Francisco Igimo (sic) Dias Pereira e consta de casas nobres e três lojas debaixo do

jardim. E habitado pelo senhorio".

Imenso paralelipípedo compacto, transpondo para residência individual a estética

funcional e repetida do prédio pombalino, animada apenas pelo portal e as almofadas

perspectivadas do piso térreo, esta casa deve o epíteto de "nobre" apenas â sua

excepcional localizacão que lhe havia de garantir alteracôes palacianas (69) e uma

historia social de grande nomeada. Representando a ascensão social de novos

argentários que arrematavam os terrenos, abandonados pelos primitivos proprietáiios,

ela figura também um dos modos subtis da inova^ão da época mariana: herda a
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arquitectura estandardizada <<\o pombalino, cujos valores construtivos e artesanais Ihe

garantiam a imortalidade, mas prolonga-se em jardim, enriquece-se nos interiores e

afirma-se, definitiva. num lugar intenso da cidade, enfrentando os muros do jardim do

Palácio Farrobo e debmcando-se sobre o Largo de S. Carlos, entretanto em

construcão. Ou seja, estruturalmente, continha já o futuro da sua particularidade que

Ihe será sucessivamente construída ao longo dos anos do romantismo, com os

pavilhôes c\o terceiro andar. simulando torreôes, a dinamizayão das balaustradas e o

enriquecimento das molduracôes.

Outro exemplo de solucôes simples para "fazer casa-nobre" na época de D.

Maria I encontramo-lo na rua de S. Francisco (actual Ivens), mesmo em frente da

portaria do convento da mesma evocacão (Fig. 35; 1-4). O sítio era ainda então um

estaleiro pos-terramoto, com o largo ocupado com uma igreja provisoria, enquanto as

obras da nova estariam apenas a inieiar-se, mas vinha sendo edificado com

sistematicidade desde os anos de 1780 (70). O seu edificador foi José Alves Viana e

ela estava conciuída em 1797: "nova e abitada (...) no principio do presente ano de

1797 que tem lojas e hum andar nobre e águas furtadas. Foi arbitrada pelos Mestres

em 300SOOO rs" (71). Como é hoje visível, e esta descri^ão confirma, o andar corrido

sobre a cimalha e o telhado amansardado foram acrescentos posteriores, realizados em

1852, quando penencia a Joaquim Pereira da Costa (72), eivados do gosto romântico

do meio do século que aprofundou o desejo de particularidade na eomposicão das

fachadas, sem conseguir, como veremos, descolar da matriz estética herdada.

Durante a edificayão, o Viana e o seu mestre de obras Manoel Loureiro tiveram

um eurioso conflito com o vizinho Visconde de Barbacena que, em 1794, se queixou â

Inspeccão do Bairro dos Remolares (73). O "suplicante" dispusera
-

como era habitual

entre os nobres que tinham casas arruinadas e nenhuma vontade de as reeonstruir - do

"seo Palacio destruido", sito â Cal<^ada de S. Francisco. para "abitacão a varios

inquilinos", sendo "agora noticiado q. superiorm.te ao m.mo Seo palacio onde Joze

Alves Viana anda edificando e cujo M.e denominado Manoel Loureiro fas lancar
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fodo o cntulho em sima ds acomodacoens cregidas no proprio solo do Supp.te e com

tanto escesso q.já priva inteiram.te o uzo das mesmas habitacoins".

O arquitecto Francisco Antonio Ferreira, "encarregado por ordem régia da

execucão da nova Planta da Cidade", realizou a solicitada inspecgão, em 15 de

Dezembro de 1794, verificando que o "Supp.do não tem sitio p. depozito dos ditos

cntulhos so sim para o sitio referido aonde se achão as ditas Barracas", mas

conciuindo também "não poder continuar a ohra scm grande perigo quc ameaga as

pessoas q. habitão as sobreditas Barracas por ser siîio em ribanceira e este cheio de

cntulhos lcvadtgos".

N'ão encontrámos o desfeeho desta interessante disputa mas. embora com atraso

das obras, ela terá sido favorável ao edificador e contribuído para acelerar a

construyão da frente urbana posterior, demonstrando, entretanto, quanto as normas

pombalinas eram sistematicamente contraditadas, nos prazos de execuyão previstos,

pela rentabilizayão expedita das mínas.

Quanto ã casa, ela apresenta, mais do que a do Higino, um desejo de

particularizar a fachada principal, aproveitando as laterais, expeditivamente, o declive

de implantayão com um modulacão pobre e anonima de vãos utilitários. Saliente-se a

rigorosa simetria axial dos dois portais, com um desenho ondulante mas seco, e sobre

eles. a balaustrada nobre, ondulante também, articulando dois vãos com molduras em

segmento de círculo e fecho central. Lateralmente a esta figura tánica, dispoem-se mais

dois vãos de cada lado, de molduras rectas, coroando as portas de servico e os

respectivos vãos do andar térreo.

O mais interessante é a fuga â axialidade centralizada u-adicional que se

desmultiplica num duplo eixo sem nenhuma razão funcional que a justifique - é um

expediente de "aformoseamento", como mais tarde se dirá -

mas tambérn o

alongamento do modulo dos vãos que se estreitam e verticalizam, garantindo uma

sugestão de elevacão que a destruigão das primitivas águas furtadas não permite

confirmar.
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Penso que outra das particularidades desta casa - o anexo de acesso ao pátio,

coroado de uma loggia fechada por gelosias de madeira - é também inicial. Esta

impressão advém não sô do carácter pombalino da modulacão dos vãos cegos, e das

portadas do único utilitário, mas também da balaustrada de ferro forjado, cujo desenho

é igual ao do andar nobre e bem diverso do que protege o 3° andar oitocentista.

Embora as normas da reconstruyão tivessem proibido este sistema antiquíssimo -

mourisco? - de modulacão da luz e da temperatura interior, substituindo-a pela

vulgariza^ão dos vidros encaixilhados, ele terá sobrevido muito mais do que se poderia

pensar, considerando os raros exemplares que chegaram até nos. Neste easo, e nesta

data. esta elegante sala de fresco sugere o gosto epocal, bastante pré-romântico, pelo

gozo das vistas, aqui esplendorosamente abertas sobre toda a cidade baixa e o rio.

Não sabemos se o activo mestre Manoel Loureiro terá desenhado esta fachada

de erudicão especiosa, mas temos de salientar a rigidez do talhe das cantarias que,

como veremos, anuncia um desejo expressivo de geometriza^ão, uma espécie de

procura do molde abstracto dos modelos tardo-barrocos que se acentuará nos

primeiros anos do século seguinte.Tal como na casa do largo das Duas Igrejas, é de

heranca da reconstruyão e da sua ultrapassagem esteticista que se trata. Nenhuma

inovacão essencial, nenhuma afirmagão conceptual de novos estilos, apenas a

afirmagão subjectivizada da vontade de fuga ao despojamento repetido do prospecto

da rua que, neste caso de S. Francisco, nunca terá chegado a ser elaborado.

A última casa nobre que referenciámos. na época de D. Maria, com pleno sentido

urbano, foi o actual n° 71-77 da rua de S. Pedro de Alcântara (Pag.36;l-7), objecto de

uma competente nota recente de Helder Carita (74) que, no entanto, se equivoca na

sua data inicial. De facto, como provam os registos da Décima da Cidade para a

freguesia da Encarnacão (75), ela foi edificada em 1798, pelo Desembargador José

Pereira de Sousa Peres, talvez irmão do comerciante Joaquim Pereira de Sousa Peres

que, dez anos antes, em 1788, fizera construir o prédio n- 54-66 da Rua Garrett a que

nos havemos de referir (76).
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Depois do proximo palácio Ludovice, esta casa continuava a nobilitar uma zona

que permanecia informe, anexa âs acomodacôes dos Sousa Coutinho cuja "casa nobre"

nunca fora inteiramente reconstruída apos o terramoto.

A fachada principal é particularmente eciéctica, de dimensôes restritas que

anunciam já a volumetria amável e amaneirada dos palacetes burgueses do meio do

século. Organizada em três corpos, com o central ligeiramente saliente ao nível dos

dois primeiros andares, ela substitui tambéin o tradicional eixo da entrada nobre por

dois portais iguais, de molduracão simples, abertos no aparelho rusticado de justa

fendida que se prolonga em falsas pilastras até â sacada, repetidas lateralmente nos

topos, mas sem a mesma modelacão destacada do pano da parede.

Trata-se de uma solucão idêntica â da casa de José Alves Viana que, no piso

térreo, apresenta a mesmo ritmo de aberturas: dois portais laterais utilitários, dois vãos

de peitoril e duas portas centrais, constuindo a dupla entrada nobre. Falta, no entanto,

ao edifício em análise, o aparato das cantarias e a esbelteza do desenho do palacete de

S. Francisco, cenograficamente compensados pela saliência do corpo central e a

expressividade do aparelho rusticado que, como sugere Helder Carita, parece

transportar uma memoria decorativa do palácio Ludovice.

Não parecendo existir razôes funcionais para esta solucão inovadora, e repetida,

de duplicar o eixo tradicional da entrada, ela poderá ser considerada fuga a heranca

barroca, tendo como consequência expressiva acentuar a horizontalidade tranquila da

fachada sem, no entanto, Ihe retirar a importância imagética do acesso: o que antes se

fazia por concentracão de elementos plásticos, propoe-se agora como soma cujas

parcelas se alinham lado a lado, negando a unificacão barroea por uma tímida, e

empírica, sugestão neociássiea.

O desejo de inovacão rompe-se, todavia, logo de seguida na escolha ecléctica

dos emolduramentos dos vãos, utilizando elementos decorativos da gramática

corrente, seja a linha ondulante, com botão, dos do piso térreo, as vergas superiores

arqueadas, com modesto fecho central, do andar de peitoril ou as molduras em linha
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quebrada âo andar nobre, concentradoras de luz sem perturbarem a planimetria global

da fachada.

Mais indeciso do que o palacete Viana de S. Francisco, em assumir os valores

burgueses do fim do século, este edifício remete para o passado mas, paradoxalmente,

anuncia os eclectismos historicistas do nosso tardo-romântico. Sugerindo que a

vizinhanca do joanino palácio Ludovice Ihe pesava como modelo imperativo, vivo

ainda de sentido e pregância afectiva. A resistência a esse modelo prestigiado é

insegura e, como quase sempre acontecerá, significa um evidente empobrecimento de

conceptualizacão arquitectonica. O que lhe não tira, antes pelo contrário, a sua

importância soeiologica.

2.2.2.2. Tradicão palaciana: as modernizasôes

Além das construV'6es de raíz ou das reedificacôes totais, há que referir, no

panorama da casa palaciana da época de D. Maria I, diversas intervencôes em

construv'ôes anteriores.

A primeira que destacarei é o palacete de Barthazar Antonio Synel de Cordes

(Fig.37). situado no prestigiado Campo de Santa Clara. Em 1781, este fidalgo da

"Caza de Sua Magestade e Secretário das Reaes Audiências do Dezembargo do Pago

na Repartigão do Aiemtejo e Algane" comprou, por "cinco contos de reis", a D.

Thereza Joaquina Teixeira Brandão e Andrade, umas easas nobres que se encontravam

h.potecadas, precisamente para proceder â sua "reedificagam" uma vez que "a

propriedade se achava inabitavel pela destruigão que nelle fez o terramoto'VD. A

propriedade era foreira aos Conegos regrantes do Convento de S. Vicente e, perante
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eles, o comprador compromete-se a "beneficiallas de sorte que a esta lliustre

Comunidade rezulte o beneficio de ficar a mesma vaiendo muito mayor quantia" .

Para o efeito contrai também um empréstimo de quatro contos, ao "Procurador Geral

dos Carmelitas Descalgos".

A casa aoje existente manifesta, no piso térreo, sinais do anterior edifício,

nomeadamente no desenho dos portais e vão de peitoril centrais, abertos no aparelho

rusticado. Completamente novos serão o piso nobre, organizado num corpo axial de

três vãos de sacada, ligeiramente avancado, com balaustrada ondulante, e dois corpos

laterais de quatro vãos de sacadas rectas. Sobre a cimalha, corre uma balaustrada

cerâmica -

com estatuetas centrais que foram acrescento posterior
-

solu^ão

anunciadora de gostos burgueses oitocentistas que assim substituem as funcoes

imagéticas do frontão. progressivamente anulado da arquitectura civil.

Quer na organizacão em três corpos, quer, sobretudo, na molduracão sinjosa

dos vãos. mais rococo no corpo nobre e menos ondulada nos laterais, existe algum

minetismo coir o vizinho palácio Lavradio, embora a ausência de frontâo e de portal

axial marque d ferencas apreciáveis, relacionáveis quer com o aproveitamento da pre-

existência, quer com a utilizacão de um novo modelo tipologico que apresenta

similitudes -

apenas de eomposicão- com a casa de José Alves Viana, em S. Francisco,

e a de José Pereira de Sousa Peres, em S. Pedro de Alcântara. No entanto, a dupla

entrada, que então considerámos uma inova^ão questionante da axialidade do conjunto

portal/ janela nobre de tradicão barroca e pombalina, poderá aqui - onde os dois

portais se apresentam separados por um vão de peitoril, inexistente nos exemplos

anteriores -

ser uma sobrevivência, remetendo para a funcionalidade da circula^ão das

carruagens, no interior do grande átrio de acesso (78).

Vale a pena referir ainda a pequena água furtada centralizada que apresenta

tomeamento idêntico ao dos vãos nobres e que será desta reconstruyão: as suas

dimensôes miúdas fazem dela um objecto miniaturizado que sugere as amáveis

proporcôes, bastante amaneiradas, da arquitectura romântica do meio do séeulo

seguinte.
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Mais uma vez se confirma que os mestres ou arquitectos marianos nada de novo

traziam â arquitectura lisboeta: multipiicam-na, em réplicas e apropriacôes eclécticas.

Talvez como sempre se tinha feito, embora a sua particular conjuntura signifique não

uma transi<;ão de escolas ou geracoes mas, mais definitivamente, glose o fim do ciclo

estético do classicismo. Que demorará um século a morrer.

Bem diversa é a situacão com o palácio de Porto Covo de Bandeira, na rua de S.

Domingos â Lapa (Fig.38). Mais uma vez foram os preciosos Livros da Décima que

nos auxiliaram a, relativamente, dislindar as suas fases construtivas (79): em 1762,

quando aquele registo se inicia na freguesia de Santos, já José Álvares Bandeira possui

três propriedades contíguas na rua, uma delas, em que reside, composta de 'ioge e

sobrado" avaliada em 120$000 rs, designada, desde 1768, por "casa nobre" sem que

seja entretanto assente qualquer intervencão qualitativa, o que não quer dizer que ela

não tenha ocorrido.

O registo mantém-se absolutamente igual até 1792, quando são sinalizadas

obras nas pequenas propriedades anexas â "casa nobre" onde o senhorio continua a

residir. Em 1795, as obras estão terminadas e a casa nobre, avaliada em 300$000 rs. e

designada por "paldcio", passa a integrar os três números, antes correspondentes a

edifícios autonomos.

Admito, como hipotese provável, que o palácio existia, talvez com todos os

valores imagéticos que ainda hoje detém, desde 1768. e que a campanha de obras, da

primeira metade da década de 90, tenha correspondido â construgão da capela. De

facto, além dela ocupar o chão das anteriores pequenas propriedades independentes, a

moldurayão dos vãos e do tímpano distingue-se ciaramente das soiuyôes escolhidas

para o palácio. Paradoxalmente, ou não, é, no entanto, mais barroca.

Naquele, predomina o espírito do grande comerciante nas solucôes funcionais do

assumido piso térreo que. no andar nobre, revela, sem contradicão. um gosto

decorativo ostentatorio que todos os arquitectos pombalinos souberam propor. Mas o

frontão é um claro triângulo, coroado de uma verticalizante. Quanto â capela, ela
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dota-se de um duplo frontão, o primeiro dos quais, em pronunciado segmento de

círculo. rompe cenograficamente a linha contínua da cimaiha e se vê envolvido pela

ondulacão do superior, coroado de fogaréus. Apesar de nos anos de estaleiro já ter

falecido Mateus Vicente (1785), é a marca do seu estilo que aqui existe e que poderá

ter sido executada por um dos seus discípulos.

Ou seja, \rdo era so a senhora D. Mana I que gostava de igrejas barrocas... Aliás,

nesta curiosa junyão, de um palácio dos anos de 1760 e de uma capela de 1790, pode

ver-se uma síntese facilitadora da diversidade de gostos e opcôes em presen^a que. de

modo nenhum, eram antítese uns dos outros, mas escolhas deliberadas e

particuiarizadas para fínalidades específicas. Embora, o Bandeira estivesse no camnho

da nobilitagão. que D. Maria lhe havia de conceder, o seu espírito não era ainda

cortesão. Mas como honrar a Deus, nesse finai de século, sem a animacão afectiva de

uma cenografia barroca?

Muito mais incerta é a abordagem da campanha de obras que comprovadamente

foi realizada no palácio Ribeira Grande (Fig.39;l-4), na rua da Junqueira, de acordo

com as Décimas da Cidade da freguesia da Ajuda: em 1806-07, esta casa, que é

registada sem qualquer rasto de alteracôes desde 1765, "encontra-se devoluta por se

andar reedificando" (80). Mas o alcance desta "reedificacão" é difícil de apurar, na

ausência de outros elementos de apoio.

Evidente, â análise das existências, é a antiguidade do piso térreo sob o ten'a^'o

oriental da casa, pelas dimensôes e valores decorativos dos respectivos po~tais

utilitários. Posterior å interven<,'ão do início do século XIX, é a construyão da capela,

talvez dos anos de 1840 a que havemos de voltar, na altura propria (81). Mas como

não parece crível que o restante palácio, ou pelo menos a sua fachada, tivesse sido

integralmente recomposta, admito que a mterven<y'ão tenha consistido em unir diversos

corpos até então separados, através do acrescentamento de dois modulos nos topos
-

de dois vãos cada um -

que se prolongam nas fachadas laterais sobre os terragos. É

possível também que o corpo nobre saliente tenha sido reorganizado e, eventualmente.
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dotado do ático por detrás do frontão: apesar das diferen^as compositivas, ele recorda

o coroamento do palácio Angeja do Lumiar (Fig.29) que Ayres de Carvalho atribui a

José Manuel de Carvalho Negreiros (82).

Deste arquitecto temos de falar a proposito de outro palácio da Junqueira que

conheceu então importantes alteracôes. Refiro-me ao Palácio da Ega (Fig.40;l-14)

que, segundo todos os olisipografos, terá sido fundado ainda no século XVI, período a

que remontarão a entrada nobre e uma fonte de embrechados no pátio interior com a

data aposta de 1582 (83). Posteriormente, a mais importante campanha de obras,

decorrerá por iniciativa de João de Saldanha, no início do século XVIII, quando o

palácio foi ampliado para o lado sul: na opinião fundamentada de Santos Simôes terá

então sido construída a primitiva sala de música, no primeiro andar deste corpo,

ornamentada com um notável conjunto de oito composiyôes de azulejos holandeses,

representando, eom grande rigor, outras tantas cidades europeias (84). Finalmente, e

segundo o mesmo estudioso, a última intervencão significativa foi da responsabilidade

de Aires de Saldanha e Albuquerque, o eélebre 2e Conde da Ega: foi ele que

transformou aquela sala na ainda existente Sala Pompeia, substituindo o tecto de

maceira por uma falsa cúpula apoiada em oito colunas de madeira, cobrindo todo o

conjunto de uma rara e qualificada decoracão de grotescos. As obras teriam decorrido

por volta de 1806, quando o titular do morgado da Junqueira regressou de Madrid

onde fora embaixador.

Parecendo inquestionável as datas propostas para as campanhas de obras do final

úo século XVI - pelo teor maneirista das molduras sobre comija dos vãos que ladeiam

a entrada principal e pelo registo aposto na cascata - e do início do século XVIII -

pela

atribuiyão dos paineis de azulejos a Cornelio Boumeester, activo entre 1690 e 1720 - já

a atribuída ao início do século XIX -

aquela que nos interessa -

me parece dever ser

corrigida, em funcão do contrato de obra, até agora inédito, celebrado, em 3 de Junho

de 1780 entre o dito 2" Conde da Ega e José da Costa, pedreiro, Joaquim dos Santos,
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carpinteiro e Lourenco da Cruz, canteiro, na presenca do arquitecto José Manuel de

Carvalho Negreiros (85).

De acordo com o período de esplendor que a casa da Junqueira então vivia,

Aires de Saldanha da Junta dos Três Estados e Inspector dos Provimentos do Exército

-

que casaria, em 1796, com D. Juliana Oyenhausen de Almeida, fĩlha da marquesa de

Alorna e futura amante de Junot -

propunha-se "reedificar e compietar o seu Palácio

(...) na forma da Planta e direcgão do Arq.o Joze Manoel de Canalho Negreiros e

medigão e pelos pregos declarados no Mappa por elles tres asignado o qual neste

acto mefoy aprezentado por elle sobred.o Arquitecto" (doc.47).

E embora tenhamos perdido a "Planta" e o Mappa", percebe-se que as obras

eram profundas não so pelo oreamento não ser delimitado - "/ 600S000 rs em cada

anno, pago aos quartos adiantados" -

mas, sobretudo, por se afirmar que "nas

semalhas se não da prego por ser precizo ver o molde cujas se medirão nofim", que a

"obra de postas, janellas. almarios, vidragas como se não sabe os seus tamanhos e

feitios serão avaliados d proporgão" ou ainda que "a pedra liôs" "ievando moldura e

ornato serú avaliada d proporgão" .

Sem podermos ter a certeza que a exuberante decoracão da Sala Pompeia foi

então realizada, mas admitindo-o como muito provável, creio que outros importantes

trabalhos se iniciaram então, nomeadamente o arranjo da escadaria de distnbuiyao, a

composicão maito cenográfica do átrio e, verosimilmente, a abertura de duas outras

entradas, de um lado e outro da principal, recriando, com excepcional rigor de

desenho, o motivo de Palladio que o portal quinhentista sugere.

Se assim for, estamos perante um dos mais inovadores e eruditos actos

arquitectonicos da época mariana em que o neociassicismo, por via neo-palladiana, se

manifesta, ultrapassando o recurso da decoracão pela sobreposicão dos vaiores

proprios do agenciamento dos espacos, jogando com elegância a memoria das pré-

existências e construindo uma elaborada vivência lumíniea, ciara, tranquila que se abre

e fecha â intensidade do exterior.
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Que o seu autor seja Carvalho Negreiros obrigará rapidamente a retomar-se os

estudos iniciais de Paulo Varela Gomes (86) e faz-nos Iamentar que outros projectos

de arquitectura civil que elaborou não tenham sido executados. É o caso da "Obra do

Palacio do dito e lllm.o e Ex.mo S.r Marquez do Lourigal, no dito Citio da

Anunciada, na forma do Risco feito e assinado pelo Architecto Jozé Manoel de

Canalho Negreiros, medidor da Caza das Obras dos Reaes Passos de Sua

Magestade" (doc.48). Com contrato de obra registado notorialmente em 6 de Outubro

de 1778 - dois anos antes do do palácio Ega
- com os mestres João da Costa, pedreiro

e o mesmo Joaquim dos Santos, carpinteiro, previa-se então a sua conclusão em "dous

annos", aproveitando "os generos, e materiais q.forem bons e capazes. e aprovados

pelo Architecto, o qual assistirá â mesma obra para ver, e examinar se vay

construhida conforme o Risco". Para o pagamento da obra o marquês, D. Francisco

Xavier de Menezes, "do Concelho de Sua Magestade Fidelissima, Thenente General

de Seus Exercitos. e Governador da Torre de São Julião da Barra" contava com "a

quantia de vinte mil cruzados" que estava "para cobrar na Junta do Comercio pou

hum Real Decreto", hipotecando também, "com outorga, e consentimento
do dito Seu

Irmâo e Immediato Sucessor, alem das mesmas obras e bemfeitorias, os rendimentos

do Palacio, e Suas pertengas, do Citio de Pallavãa". Não se tendo talvez realizado a

eobranca â Junta do Comércio, o Lourical continuou a arrendar as "benfeitorias" do

seu Palácio arruinado e terrrenos anexos, salvaguardando, no entanto, ainda em 1786,

"que no cazo de Sua Ex* querer edificar o Seu Palacio daquele Citio, de sortes que

chegue a mandar abrir alicerce,
se haverá iogo a esse tempo este arrendamento por

acabado" (doc.49).

Lamentando o historiador que a obra não tenha sido construída, não deixa de ser

sign.ficativo concluir-se que
era no centro da cidade que os projectos mais patinavam

e

que. â excepvão do Conde de Valadares e do Castelo Melhor, todas as casas nobres

que temos vindo a registar sejam propriedade das novas aristocracias burguesas

enquanto os nobres, como os Ribeira Grande ou o Ega, reconstruíam nos subúrbios

qualificados. Tal acontecia
não já por consequência directa

do Terramoto mas porque
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ele gerara uma cidade nova em que os velhos hábitos da nobreza dificilmente se

reconheciam. Por isso, ela se desinteressava de Lisboa, desmultiplicando-lhe os centros

e desejando ampliar os circuitos de articulacão como o que, desde a construcão da

Cordoaria, marginava as casas da Junqueira, distanciando-as progressivamente do rio.

O mesmo arquitecto Carvalho Negreiros. como veremos (87), proporá outro,

nos longes do Campo Grande, ligado â cidade através de uma alameda, marginada de

novos equipamentos utilitários. Figuras reais ou de utopia, elas manifestam um desejo

de refundicão da cidade -

cuja novel Praca do Comércio não estava, no entanto, ainda

concluída -

prociamando uma retorica romântica de fuga que, mais rigorosamente,

enuncia a ultrapassagem, mental e afectiva, do tempo cultural da reconstrugão

pombalina.

O último palácio reconstruído na época mariana que abordaremos é o actual n°

35-41 da Rua cas Janelas Verdes, conhecido por Palacete Pombal (Fig.41), depon de

1850.

O primeiro edifício aqui construído, sobre terreno aforado ao Conde de S.

Lourenyo, por escritura de 19 de Maio de 1761 (88), pertenceu ao Desembargador

Francisco Ferreira Nobre. Os Livros da Décima da freguesia de Santos (89) designam-

no "por propriedade que consta de dois quartos nobres" que, entre 1784 e 1792,

estiveram alugados a Thomas Gildemeester, "olandes", pela elevada quantia de

500$000 rs.

Em 31 de Maryo de 1796 (88), foram estas "casas nobres, sitas âs janellas

Verdes", "que consta de cazas com seu quintal e fazem quatro frentes", vendidas a

José Antonio Pereira, "cavalleiro professo na Ordem de Christo e negociante da

Praga desta Cidade" por 8 4()()$0()() rs.

Aparentemente, pareceria que José Antonio Pereira se limitou a ocupar uma casa

que tinha para trás já uma longa historia. No entanto, não foi assim. Em contraste com

o assento das Décimas, que em nenhum momento sugere a existência de obras, elas

foram de facto feitas e terão sido profundas. De tal modo que o propnetário se
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"esqueceu" que comprara um prédio e não um terreno: assim o afirma a exposi^ão

feita, em 1802, ao Desembargo do Paco (90), queixando-se do embargo feito pelo seu

vizinho, Visconde da Asseca, sobre o "prédio urbano" que tem "principiado a

edeficar (...) no cítio das Janellas Verdes da parte do mar". Os fiscais enviados em

vistoria confirmam o estado das obras: ainda não estava feito o
"

emadeiramento" .

Não sendo de considerar a hipotese de se tratar de outra edificacão
- pelos dados

ciaros dos Livros da Décima onde esta propriedade substitui a de Francisco Ferreira

Nobre, não existindo qualquer outra alteragão na envolvência - é difícil admitir também

a demolicão completa da casa anterior que estava Ionge de ser uma ruína, como prova

o elevado aluguer a Gildemeester e o preco de venda a José Antonio Pereira.

Assim, não parece de aceitar a afirma^ão de que se estava a edificar ab initio, a

menos que o proprietário se referisse apenas âs fachadas, nomeadamente â posterior e

ao conjunto de passadigos que passaram a articular a casa com os armazéns sobre o

cais onde duas placas, referidas por Irisalva Moita (91), registam as datas de 1801 e

1805. Em relacão ao interior, a existência de azulejos e pinturas a fresco provam,

inquestionavelmente, que muito sobrou da casa de Ferreira Nobre, alugada, durante

pelo menos nove anos, a Gildemeester. Assim o pensa, além de Irisalva Moita, também

Agostinho Araújo (92) que, sem conhecer o nome do ocupante
- familiar, por certo, de

Daniel Gildemeester fundador do palácio de Seteais -, não hesita a atribuir algumas das

pinturas a Pillement.

Além destes curiosos dados historiográficos, a casa interessa-nos por duas

ordens de razôes. Primeiro, pela eomposicao de fachada que integra a tipologia que

temos vindo a elaborar: estrutura tripartida, com o corpo central ligeiramente saliente,

como acontece no palacete Sinel de Cordes e no de S. Pedro de Alcântara; dupla

entrada por portais escavados na espessura do aparelho rusticado, como naqueles e

também no de S. Francisco; molduras superiores dos vãos de sacada em linha

quebrada, proximos de exemplos anteriores
- â excep<,'ão do palacete de S. Francisco -

mas que apresentam no interior um motivo engrinaldado muito D. Maria; frontão
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triangular, duramente emoldurado, afim da casa do Bandeira na Lapa e do palácio

RibeiraGrande.

Por todos estes elementos. morfologicos e decorativos, a fachada revela o

predominante eciectismo que estamos a inventariar, caracterizado por uma atávica

permanência de valores expressivos U"adicionais e um empírico gosto de os simplifícar

e planifícar, destruindo o eixo imagético central, no que, generosamente, pode ser

considerado como tímida aproximacão a plasticidade neociássica, no entanto sem

quaisquer sinais de erudicão.

Mas por ,>utra razão, esta casa é importante. A sua fachada posterior apresenta

uma espectacular varanda aberta então sobre o rio, e um conjunto de passadicos

articulavam-na com o cais inferior de dimensoes tais que, em 1817, José Antonio

Pereira remiu, com autorizacão régia, o foro ao marquês de Sabugosa, em troca de

"tres tercenas" "de boa construgão (que) rendem anualm.te assima de 400S000 rs.",

obrigando-se ainda "a dar sempre. e em todo o tempo senentia pelo seu Caés, não so

p.a estas tres tercenas (...) mas p.a as outras 39 Tercenas. q. o Supp.te (Conde de

Sabugosa) possue naquelle mesmo Sitio" (93).

Esta casi. era pois uma fachada nobre de um emporio comercial apreciável,

funcionalmente assumido ao longo dos socalcos das traseiras. A pele da arquitectura,

em insegura mudanca, colava-se a este corpo operativo, como desejo de geneaiogia.

Os seus valores estéticos herdavam um legado construtivo que se elaborara, sem

rupturas, ao longo do século e o eventual arquitecto que aqui trabalhou passava a data

simbolica de 1800 â margem das polémicas que, nesses anos, opunham os jovens

arquitectos vindos de Bolonha ao velho Caetano de Sousa, formado no estaleiro de

Mafra. Mas, apesar dos atavismos compositivos, o ar do tempo também passou por

casas como esta.
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2.2.2.3. Tradicão predial

Distinguindo-se das tipologias anteriores. que designei por palacianas, o

conjunto de edifícios marianos. que a seguir analisaremos, são "casas-nobres'" que não

se destaeam como eorpos autonomos da envolvência, colando-se as respectivas

fachadas a bandas construídas, na tradiyão pombalina, por exemplo, dos palácios

Rebelo de Andrade ou Cruz-AIagoa da Rua da Escola Politécnica, ou o Valadares na

Calcada do Sacramento, herdeira, aliás, de práticas antiquíssimas que, se se quiser,

podem remontar â Idade Média, como prova a Casa dos Bicos â Ribeira velha.

Comecaremos pela pega tonica da série, construída nos mesmos anos do palácio

Quintela e pouco antes do projecto de Fabri para o do Castelo Melhor: a casa-nobre de

Domingos Mendes Dias, o Manteigueiro (Fig.42;l-21), implantada num vasto gaveto

entre as ruas da Horta Seca e da Emenda, concluída em 1787 e habitada pelo

proprietário no ano seguinte. Pelas Memorias de Jacome Ratton, publicadas em 1813,

conhecemos o nome do arquitecto: Manuel Caetano de Sousa (94).

Segundo o registo das Décimas da Cidade confirma-se que ela se compunha de

"íojas, coxeiras e casas nobres" (95), não existindo portanto o segundo andar,

acrescentado tardia e revivalisticamente depois de 1925, quando o edifício foi

adquirido pela Mobil Oil portuguesa. Não havia também o brasão sobre a sacada

nobre, no eixo do portal, que foi aposto pelo 1° visconde de Condeixa, João Maria

Colaco Magalhães, proprietário da casa nos anos de 1860.

O que nesta construyão nos interessa é, em primeiro lugar, a verificagão dos

estratagemas plásticos com que Manuel Caetano de Sousa transformou uma

volumetria compacta de prédio pombalino em casa nobre: de acordo com diversos

modelos existentes, sobretudo o palácio Rebelo de Andrade, ele manteve os valores

utilitários dos pisos térreos, com dois andares sobre a rua da Emenda, utilizando a

austeridade habitual do ritmo e emolduramento dos vãos, abertos no aparelho de
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cantana, sobriamente gradeados. Sobre a fachada principal glosou também a receita

proposta por Manuel da Maia. destacando. cenograficamente, o motivo retôrico do

portal e da sacada nobre e prolongando os seus valores imagéticos na composicão do

restante andar nobre de sacadas. Onde a sua marca pessoal se inscreve é na riqueza

rocoeo dos emolduramentos que acumulam signos decorativos ondulantes que. no

entanto, não dinamizam a monotona planimetria dos algados nem perturbam a sua

acentuada horizontalidade. Por isso, Ratton afirmava, depreciativamente, que se

tratava apenas de uma casa a que o seu dono chamava "palacete" (96) e Ayres de

Carvalho, valorizando "a riqueza ornamental rococô tão característica das obras de

Manuel Caetano", conclufa que ela "mais se assemelha, no entanto, ao prédio de

rendimento da época" (97).

Antes de avanyarmos, interessa destacar o significado desta adequacão: o velho

arquitecto de Mafra, sempre tão menosprezado
- Ratton afirma, sibilinamente, que

ouvira dizer "ter sido canteiro", apenas com "algumas luzes de dezenho, sem concudo

possuir os estudos da arte de architectura"
- entrava na cidade e, ao mesmo tempo que

assumia as obras da Igreja da Encarnacão ao Chiado e da renovacão do Payo da

Bemposta, desenhava uma casa nobre, fundindo a operatividade do prédio pombalino e

os desejos ostentat6rios de um comerciante que, apesar da riqueza, não conseguiria a

nobilitacão, ao contrário dos Cruz, do Caldas, do Quintela ou do Bandeira (98).

Mas se o exterior não acusa, senão na exuberância dos emolduramentos, a

coincidência de gosto entre o encomendador e o seu arquitecto, no interior ele

manifesta-se com espectacularidade. Desaparecida a capela, que José-Augusto Franga

considerou 'urna obra epigonal em que um «rocaille» não estranho a Queluz se liga a

certos elementos neoclássicos, sob a influência Romana" e da qual Robert Smith

elaborou uma mais precisa genealogia (99), resta-nos ainda, para captar o génio de

Manuel Caetano, o desenvolvimento da escadaria lateral que, passando o hall de

entrada, sobe em dois lan<;os.

A primeira sensaeão, quando se contempla de baixo, é quase gaudíana: a

florescência da talha sobreposta dos emolduramentos, o ritmo cerrado das balaustradas
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que suportam o corrimão, o poco lateral criado pelos pilares de sustentacão onde a luz

quase não penetra, o varandim que se abre no último piso, abaixo da ciaraboia, com

uma cenográfica composicão de três vãos perspectivados com abobadas escavadas

cuja decoracão ondulante parece voar, introduzem-nos numa espécie de gruta

verticalizada onde a arquitectura parece um magma liquefeito. O olhar circula sem

encontrar o ritmo certo deste cenário com todos os valores das arquitecturas efémeras

de interior.

Em nenhum outra easa, das que inventariei neste período, se encontra idêntica

expressividade, quase exasperada, de um gosto. Manuel Caetano usou

esplendorosamente a liberdade nova-rica que o proprietário lhe permitiu para propor

uma estética neo-barroca, animada pela ondulacão rococô, de uma desmesura na

verdade já romântica (100). Que tal ocorra no interior de um prédio que, sô

superficialmente, traía o pombalino, não será táo paradoxal eomo inúteis

esquematismos de análise poderiam fazer supor: afinal também o grande octôgono que

contém a escadaria nobre do palácio Farrobo possui uma inesperada desconformidade

arquitectonica, um desejo idêntico de verticalidade desproporcionada e um jogo não

erudito de desmultiplicacão do espaco e da luz.

De um ponto de vista de reflexão sobre a crise da arquitectura do final do

século, este edifício é particularmente interessante, questionando a passagem linear do

pombalino ao neociássico. questionando, também, o lugar menor que tem sido

atribuído a Manuel Caetano de Sousa. Mas a sua importância é igualmente relevante

sob o enfoque sociologico: Domingos Mendes, era o Manteigueiro para os seus

contemporâneos, que fora mar^ano em Lisboa, apos a chegada aventurosa da aldeia

transmontana de Vilar de Perdizes, "causando a admiragão a todos o como ajuntou

tão grandes cabedaes pois nenhuma subtileza tinha nas suas especulagôes e mal

sabia escrever" (101 ). No entanto, no processo frustrado para poder vincular os seus

bens em Morgadio, recordava que, além da sua casa-nobre - avaliada por ele em 80

OOOSOOO rs e que teria custado "mais de duzentos mil Cruzados" - havia mandado

construir mais dois prédios, "juntos ao mesmo Paiácio comfrente para a Rua Nova da
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Emenda" , fazendo å sua custa os necessários desaterros. Morreria sem sucessores

directos, com os sobrinhos longínquos a disputarem-lhe a heranca. Não teve portanto

progenitura ilustre como os grandes comerciantes pombalinos e marianos mas a casa

que Manuel Caetano lhe desenhou celebra o momento parentético da sua fortuna, tão

"espantosa" uma como a outra. Se Beckford a tivesse visitado, desprezá-la-ia como

desprezou o palácio Quintela mas o que fez ele na sua mansão de Fonthill (102)?

Utilizou um mitificado gotico para construir um espaco de estranheza e

particuiaridade imagética, talvez não muito diferente do que Manuel Caetano propôs,

recorrendo â sua subjectividade barroca.

No mesmo ano de 1787, outro importante comerciante mariano fez edificar a sua

casa, agora na Rua das Portas de Santa Catarina, quase em frente da nova Igreja dos

Mártires, projecto de Reinaldo Manuel, em edificacão desde 1769 e que seria aberta ao

culto em 1793. Trata-se da "casa-nobre" de João Ferreira, cognominado o Soia pelo

seu importante monopolio na indústria de curtumes, que ardeu integralmente em 1889,

vindo a ser reconstruído sem os valores imagéticos que antes possuía. Por isso, so o

podemos referir através da análise do desenho, publicado na Ilustragão Portuguesa

(Fig.43;l )) que o regista como ruína apos aquele incêndio (103).

Inserindo-se na malha da rua, então quase toda por edificar, a casa não cumpria

o prospecto pombalino que previa rés-de-chão de lojas, andar de sacadas e águas

furtadas sobre a cimalha, embora ocupasse os sete vãos atribuídos a cada lote (104): o

piso térreo era centralizado pelo portal, e três outros de cada lado de acesso "âs

cocheiras, cavalaricas e arreeadacôes" (105); sobre ele corriam as sobrelojas, o andar

nobre e outro ce vãos de peitoril, num esquema compositivo simples que transformava

um prédio tvapaldcio, enaltecendo o eixo central. através da articulacão do portal com

os três vãos superiores, articulados por balaustrada ondulante, e o piso nobre, pela

riqueza dos enolduramentos, mais uma vez de acordo com as recomendacôes de

Manuel da Maia. Em 1816, quando pertencia já a Francisco Antonio Ferreira, é

descrita "com armazém, /- e 2- andar d frente e no fundo jardim", "toda ocupada
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pelo senhorio" e avaliada
em 1 OOOSOOO rs. registando-se "seis criados, uma parelha e

dois cavalos" (106).

O seu maior luxo encontrava-se, no entanto, nos interiores, maldosamente

evocados por Beckford no mesmo dia 4 de Novembro de 1787 em que também

visitou o palácio do Quintela:

"Â volta (do convento da Boa Morte) viemos pelo Bairro AJto, e vimos a nova

casa. recentcmentc acabada com cnomie dispendio por João Ferrcira. quc
de humilde

negociantc dc sola a rctalho. se elevou, por valimento do Arcebispo Confessor. â

posse dum dos mais lucrativos contratos em Portugal. Nunca vi aposentos mais

horrcndamente dispostos do que os que o pobre homem dos couros dclineou para si. As

cortinas são de cetim azul ferrete e do mais vigoroso e enxofrado amarelo. e os estuques

dos tectos foram omados com pinturas alegôricas, mcdiocremente
executadas, c

cobcrtos dc ornamcntos doirados(...)" (107).

Exagerava, como quase sempre. o diletante inglês. O Sola não era propriamente

o quase analfabeto Manteigueiro, tinha prestígio na praca de Lisboa e o seu írmão,

Antonio José Ferreira, que herdou a casa logo em 1788, apos o falecimento do

fundador. foi um dos capitalistas que promoveram a construcão do teatro de S. Carlos.

Quanto â decoracão, Barbosa Vilhena afirmará, em 1889, que "a casa incendiada era

uma das habita<;ôes mais luxuosas de Lisboa, e das mais ncamente construídas, sendo

do Brasil todas as madeiras nela empregadas", sahentando as pinturas dos tectos em

que teria colaborado Domingos Antonio Sequeira (108).

Outras casas-nobres foram surgindo na envolvência : a de José Carvalho Araújo

(Fig.44;l-4), no gaveto das ruas da Horta Seca com a da Emenda, fronteira â do

Manteiguciro, registada nos Livros da Décima desde 1792 (109), a de José Gomes da

Costa (Fig.45;l-7) e talvez a de Liberato José Bonacho (Fig.46;l-2), que se

confrontavam no cmzamento da rua nova dos Mártires com a do Ferragial, ambas

edifícadasem 1795(110).
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Enquanto a primeira se manteve, peio menos até 1833, sempre ocupada pelo

proprietário e, depois, pelos seus descendentes, as outras foram desde cedo alugadas a

inquilinos poderosos, sobretudo ingleses, mas o que sobretudo nos interessa sublinhar

é que eram casas individuais, permitindo uma vivência de elevada representa<;ão, com

entrada por átrios de certo aparato. ínstalacôes para criadagem, cocheiras e

cavalarii;as e sempre, resguardado do exterior, a existência de jardins, ocupando as

traseiras do lote.

No entanto, sobre a rua, elas quase se confundiam com os prédios de prospecto

pombalino que as ladeavam. com rés-de-chãos utilitários, pilastras de desenho

tipificado marcando os ângulos, cimalhas rectas pronunciadas sob as quais avancavam

os beirados amouriscados. A diferenciagão obtinha-se pelos dois andares sobrepostos

de sacadas, pela introducão de mísulas e fechos marcando a entrada principal e

articulando-a com a sacada superior. sobretudo pelos emolduramentos particularizcdos

da totalidade ou de alguns dos vãos, conjunto de recursos deeorativos que eram

reabsorvidos na planimetria global e que so um olhar atento pode captar.

As opcôes estilísticas para esta discretíssima elaboracão da diferenca estavam

compendiadas e vulgarizadas e, quer afirmassem um gosto volumétnco de ressonâneia

barroquizante
- nos enrolamentos das mísulas, na ondulaeão das balaustradas, nos

concheados dos fechos -

quer empincamente anunciassem uma estética inais

linearizada de sugestão neo-ciássica - nos emolduramentos inscritos das vergas

superiores com encaixes geometrizados -

, caracterizam-se, globalmente, por jma

secura do talhe das cantarias que acentua a sua submissão â massa arquitectonica da

fachada.

No entanto, as marcayôes ornamentais não devem ser desprezadas porque

enunciam um desejo de enriquecer e, tenuamente, diversificar os prospectos

elaborados trinra anos antes, através de apropriacôes mais ou menos individualizadas.

Ou seja, elas concretizam a fuga á "monotonia que gela" na expressão feliz de Cyrillo

que seria, segundo ele, a principal inimiga da arquitectura de Lisboa, entregue a

"pedreiro(s) ou canteiro(s) feito Architecto(s)" cujos "patronos" "de boa fé" "ordenará
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fazendo-o subir degrau a degrau constituindo o Architecto de sua nacão com o

aprendiz de Sargento-mor ou Marechal de engenheiros"(l 1 1). E embora as discretas

casas-nobres que vimos referindo não correspondessem decerto ao modelo idealizado

por Cyrillo
-

que terá trabalhado no interior de algumas delas como decorador -, e o

seu desenho fosse com certeza devido a "canteiros" e pedreiros", feitos arquitectos na

Casa do Risco das Obras Públicas, nem assim se pode ignorar os dinamismos em

presenca e a vontade de moldar a cidade fora das normas estritas, unificadas e

centralizadas da reconstruvão, sem lhe construir altemativa mas introduzindo-lhe o

pulsar de uma sociedade que, incipientemente. se preparava para proclamar os direitos

de cada um.

2.2.2.4. ()s prédios nobres de aluguer

Creio que os prdprios prédios de aluguer construídos, segundo o prospecto

definido, por exemplo na Rua do Alecrim, no final da década de 1780 - os dois

pertencentes ao Quintela (Fig.47;l,2) na sequência do seu palácio e os fronteiros, apos

a Travessa do Ataíde (Fig.48;l-4)
- manifestam, ao nível dos pisos térreos, uma

evolucão de gosto, caracteristicamente
mariana. O mote deverá ter sido o fortíssimo

declive da rua, tnuito cenográfico, que amplia a importância das entradas utilitárias e

das sobrelojas. Por isso, elas são dotadas de uma complexa e erudita emolduracão,

com almofadas rectangulares que preenchem os panos de parede e enquadram os vãos

com um movimento elaborado e de expressiva plasticidade. E embora a gramática

compositiva adoptada seja l\o mais estrito pombalino
- desornamentada e geométrica

-

o resultado veicula uma animacão inusitada, dinamizadora da luz e enaltecedora da

tipografia. Infelizmente, nao nos foi possível encontrar o autor destes excepcionais

projectos que, no entanto. pensamos poderem
ainda ser atribuídos a Reinaldo Manuel,

falecido em 1791.

O que nos interessa sublinhar
é que, mesmo no interior do paradigma pombalino,

estas solucôes de enriquecimento das fachadas
- além de apontarem uma sensibilidade
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as particularidades topográficas do
sítio - enunciam uma sua segunda fase, adequada âs

críticas generalizadas, dos meios arquitectonicos e dos encomendadores. â

"monotonia" da Baixa. É o pombalino mariano que, além de integrar as pressoes dos

proprietários para a construcão de mais um ou dois andares acima da cimalha já

referida, aceita enriquecer a massa arquitectonica, com uma qualificadíssima

dinamiza<;ão dos seus ritmos que, em alguns casos, se alarga â valorizacão decorativa

dos átrios.

Mas a maior novidade destes anos de 1780, a par da evolucão interna do

pombalino dos prédios de rendimento,
foi o aparecimento de prospectos de mestre-; ou

arquitectos que, no âmbito das Obras Públicas, se dispôem a enriquecer a sua estética

funcionalista e desornamentada para encomendas mais particularizadas. Neste caso,

abordaremos alguns exemplos, muito proximos das solucôes adoptadas para o que

designei por casas-nobres de tradicão predial, e que delas s6 se distinguem por serem

edifí'cios de aluguer. embora, na maioria dos casos, com um único inquilino por piso:

por isso os considero prédios nobres.

Os mais antigos modelos, encontramo-los na Rua das Portas de Santa Catarina,

primeiro no prédio que torneja para a então Travessa Estevão Galhardo (hoje Rua

Serpa Pinto), já construído em 1782 (Fig.49) e pertencente a Ant6nio Roiz Lisboa

Geraldes (1 12). depois, mais abaixo, mas do mesmo lado da rua, o actual n9 66-74

(Fig.50;l-3), construído em 1788 e propriedade de Joaquim Pereira Souza Peres

(113).

No primeiro, fronteiro a Igreja dos Mártires, a marcagão de um desejo de

representav'ão limita-se â emolduracão das vergas superiores dos vãos de sacaca do

andar nobre. Cesenhando uma espécie de sanefa inscrita; no segundo, adjacente â casa

nobre de João Ferreira. o enriquecimento das molduras estende-se a todos os andares,

centralizando-se nos motivos ondulados das sacadas, nas pontuacôes dos fechos

mísulas e nos frontoes contracurvados do 2" andar, eonjunto de efeitos barrcx^uizantes

que remetem para o palácio do Manteigueiro.
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Se ainda existisse a casa de João Ferreira, com a cércea mais baixa do que os

prédios contíguos. perceber-se-ia melhor a heterogeneidade do conjunto
- idêntica á

que ia sendo construída na Rua de S. Francisco da mesma época
- manifestando a

tolerância das Obras Públicas em relacjo âs fugas ao prospecto e â sua bastante livre

recriav'ão. E. embora o enriquecimento decorativo das fachadas. a diferencia<;ão do

número de pisos e do ritmo da sua composicão, não questionasse signífícativamente a

poderosa ordem da reeonstruyão, mais uma vez considero que ela não deve ser

anulada: a zona do Chiado, num sentido amplo que se alarga a S. Francisco, ao

Ferragial, ás ruas do Alecrim e das Flores - em grande parte construída depois do final

do consulado pombalino
- respira uma liberdade recente, arquitectonica mas também

tenuamente urbanística. e manifesta, para quem não despreza pormenores, a

sensibilidade específica, tanto dos encomendadores como dos arquitectos e mestres

pedreiros que a elaboram. Repito: sem norma altemativa mas expressivamente

desejosa de outra coisa que não se sabia o que era, romântica portanto.

Todavia, as situagôes mais ostensivas de fuga âs tipologias do prédio pombalino

so as encontraremos no final do século, em dois notáveis edifícios que têm escapado â

análise de todos os olisipografos.

Em primeiro lugar, no actual n° 5-9 da Rua das Flores (Fig.51;l-9), ocupando

toda uma correnteza da artéria, entre o Beco dos Apostolos, a sul, e a Travessa do

Ataíde a norte. "Grande propriedade de Cazas nobres", como a designa o seu

proprietário (114), implanta-se em declive, com a fachada principal constituída por um

rés-do-chão utilitário e três andares de nove vãos, os do primeiro de peitoril e os

restantes de sacadas.

Aí existia antes um "terreno de cazas incendiadas", vinculado a um dos

morgados do Marquês de Castelo Melhor e, por isso, o comprador, Antonio José

Baptista Salles - comerciante com interesses no Brasil que, em 1826, era director da

Fabrica Real das Sedas (1 15) - teve que requerer autorizacão â Chancelaria de D.

Maria I. em 3 de Abril de 1797 (116). Na vistoria feita ao local, a área do lote foi
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calculada em 33 597 palmos, referindo-se que no "terreno ha huma grande aitura de

cntuiho para úrar c attendendo ao sobredito o avallião de foro emfatiozim em

94$000 rs, Laudemio de quarentena e atîendendo ao cittio avallião o dito Terreno de

seo vallor em hum conto quatro centos e vinte mil reis" (1 17).

Entretanto, quando, no mesmo ano de 1797. o Salles quis comprar mais um lote

"de 194 palmos de chão de frente do lado norte do Beco dos Apástolos con: 17

palmos defundo" , teve de haver-se com a reaceão dos vizinhos, herdeiros de Manuel

Cardoso da Cruz, proprietários de três prédios em banda na Travessa do Ataíde, cujo

escoamento das águas se fazia exaetamente sobre aquele Beco. Queixavam-se eles da

sua "destruigão", sacrificado "a diversas edificagôes" , em detrimento do "qucuiro

muito significante e recomendavel" que fora, contendo "Paos Reaes de diverssas e

muito antigas Arvores Silvestres, o que tudo foi arrazado em beneficio de novos

Predios. e em prejuizo notavel do Quintal das Cazas do dittofalecido" (118).

Esta curiosa marcaeão ecologica, pretendendo salvaguardar interesses pr6prios

mas também o teor. quase suburbano, que ali existia com os grandes quintais em

declive sobre a Rua de S. Paulo e uma espectacular fruiyão de vistas, não impediu o

Salles da construcão da sua casa, nem dos anexos para aluguer que, com fachadas

modestas, se articulavam utilitariamente com a envolvência. Mas poderá ter au-a^ado

as obras já que, segundo os Livros da Décima da Cidade da freguesia de S. Paulc, ela

sô aparece habitada em 1805, ocupando o senhorio "a dita propriedade pela Rim

direita das Flores, Pateo com as acomodagoens de sege, sobreloja e primeiro andar" .

O seu rendimento global, incluindo os alugueres, era então de 2 927S000 rs. (119).

A difícil análise do interior -

posteriormente muito alterado -

sugere que,

eventualmente. se aproveitaram restos das "easas ineendiadas" do Marquês de Castelo

Melhor: a sobrevivência de um arranque de escadas anteriores âs actualmente

existentes, em dois lancos modestos a partir do vasto átrio, sobretudo as dimensôes

atarracadas das colunas de sustentagão da faehada posterior (Fig.51;5-6), que sô se

ergue ao nível do andar nobre da fachada, serão disso os indícios mais elaros que, no

entanto, não perturbam a grande unidade da fachada que sobretudo nos interessa.
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Esteticamente. a sua composigão aponta. em pnme.ro lugar, uma poderosa

sugestão ainda joanina, ou neo-joanma se se quiser
- lembrando, por exemplo. a Casa

das Varandas da Rua dos Bacalhoeiros -

quer pelas dimensôes avantajadas do

eonjunto. quer pelo motivo centralizado da balaustrada ondulada do andar nobre. e a

central do piso superior. ainda pela
molduracão sinuosa dos vãos axia.s; há também um

influxo pombalino, na discipl.na perfeita dos vãos utilitários do rés-do-chão e das

sobrelojas, ligados, através de moldura saliente, pelo aparelho de cantaria de justa

unida; mas. depo.s. deixa-se de ter referentes para a discreta
moldura do portal, com o

rebordo interno em segmento de círculo interrompido. e. sobretudo, para
os elementos

decorativos em duplo S e urna central que ritmam a artículacão dos 2". 5° e 8' vãos de

peitoril com os portais inferiores.

Estes elaborados motivos obedecem a uma estilística de grande despojamento

geométrico que se casa mal com a movimentagão das molduras e das balaustradas e

mesmo com o requ.nte classic.zante
das mísulas e. se não chega para anular a pnmeira

sugestão de revivalismo joan.no, introduz
uma suspeita de eclect.smo que. mais uma

vez. conf.rma quanto os arquitectos marianos se moviam num espago conflitual de

heranvas: justapôem-nas sem hierarquiza<;ão, não geram o novo mas, implicitamente,

negam .. ant.go; atêm-se num inventário de possibilidades onde os clientes se podiam

espelhar. desejosos de afirmasão pessoal e, no entanto, inseridos numa cultura

normalizada que parecia ainda não bascular.

Quanto ao segundo préd.o, ele conduz-nos para bem longe da área do Chiado

onde fundamentalmente nos temos situado; trata-se do actual n» 21-23 da Pra<,a da

Alegria (Fig.52;l-5) que, nos
Livros áa Décima da Cidade para a freguesia de S. José,

sô aparece ass.m des.gnada a partir de 1X05, altura em que a sua ed.f.cacão ou

reediricacão adqu.re algum ritmo. Exemplo disso é exactamente este prédio que, nesse

ano. aparece registado pela primeira vez. mas compondo-se apenas de duas lojas.

sobrelojas, andar e águas furtadas (12(1). O seu propnetáno era Francisco Joaqu.m de

Campos que. em 1807-08 Ihe faz obras. depois das quais, no 2» semestre de 1808. a
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casa passa a ser descrita tal como hoje existe, â excepcão do 4'- andar que tinha então

so três vãos. A rigorosa composicão da fachada sugere que se tratou de uma

reconstrucão integral, eventualmente
- mas não é certo - â excepcão do notável vão de

uma das lojas .Fig.52.4) cujas dimensôes e acentuado geometrismo expressivo nada

têm que ver com os valores plásticos da restante decoracão.

Embora esta casa nos faca avan<;ar no tempo
- edificada no "tempo dos

franceses" como diria Francisco da Fonseca Benevides ( 121 ) - o seu revivalismo é mais

assumido i\o que o da anterior, sugerindo, pela extensão da fachada de sete vãos, ainda

a Casa das Varandas, todavia com específicas opcôes decorativas que me parecem

caber, integralmente, numa estética rococo. Esta afirma-se no jogo subtil, habilíss.mo,

entre a afirmada planimetria do suporte e as linhas dancantes das molduras recortadas

de diversas tipologias que parecem mirnar os eaprichosos desenhos dos caixilhos das

bandeiras e, expressivamente, se concentram na ondulacão da varanda do 1° ardar,

articulada, por duplos pares de mísulas, com o portal.

Como acontece com a decoracão dos tectos da época, esta estética desconhece

centros e desmultiplica bordos, apresenta-se dispersiva, minuciosa e acumulativa e,

exactamente, e' segundo essa estilística que se organiza a fachada, inventariando

motivos compendiados ou inventando-os com um virtuosismo amaneirado. Assim

também a decoracão, agora medíocre, do tímpano onde as iniciais FJC do proprie:ário

(Francisco Joaquim de Campos) se inscrevem, como um brasão burguês. A revolucão

já se anunciava, nos apoios polémicos a Junot, mas os negociantes lisboetas que

continuavam a ocupar os loteamentos pombalinos, propostos cinquenta anos antes, ou

os arquitectos e mestres que os espelhavam, permaneciam arreigadamente presos âs

representacôes imagéticas do século anterior. Aliás, assim continuaria a acontecer

muito tempo depois. Mas era precisamente essa a modemidade mariana: fútil e

revivalista, reactualizava modos, fazendo deles m^xlas, eonfestava a uniformidade e

monotonia da Baixa com os recursos de uma cultura de réplicas. Os puristas dos

momentos criativos fortes poderão por isso desprezá-la: eu creio que, positivamente.
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esse era também o processo dos cidadãos, quase a deixarem de ser súbditos, se

apropriarem da cidade onde "brasôes" como o de FJC não parariam de se multiplicar.

N'os mesmos anos do início do século em que a Pra^a da Alegria adquiria

imagem definitiva, também se construía significativamente na Rua da Madalena, das

Pedras Negras até â ruas da Conceiyão e Bela da Princesa (Fanqueiros), por iniciativa

de diversos promotores entre os quais, a partir dos importantes documentos

publicados por Ayres de Carvalho (122), voltamos a encontrar o Barão de Quintela e,

trabalhando para ele, José da Costa e Silva.

Segundo a Memoria dirigida ao encomendador pelo arquitecto (Fig.53), datado

de 13 de Marco de 1805. pretendia o Quintela alterar o prospecto de constru^ôes já

iniciadas para "proprio uso" em casas de aluguer. Por isso no "Plano" que então

apresentava, o arquitecto procurara adoptar "quanto fosse possível aquellas paredes já

construidas servindo-me porem da cantaria já lavrada". Enunciando uma série de

intencôes programáticas
- "em hum ediftcio deve procurar-se fortaleza, commodidade,

Luze diminui<;a6 de despeza" ou que é necessário "perfeita economia tanto na despesa

quanto em aproveitar o Terreno" - Costa e Silva, querendo também rentabilizar os

futuros alugueres, propunha unir os dois lotes de dez vãos, criando um enorme bloco

eom entrada pela "undecima porta" "posta no meio do edificio". Além desta inovayão,

que rompia bastante violentamente o ritmo da rua, defende também a aboli<;ão das

trapeiras, consideradas "inimigos das ditas easas", substituindo-as por mais um andar

cujas vantagens enuncia: "melhoramento do Prospecto", "maior fortaleza do telhado",

"mais seguranya para as chuvas", "hum grande augmento dos alugueis". Finalmente,

confessa ainda que chegara a admitir prolongar o prédio até â Rua dos Fanqueiros mas

acabara por optar por dois independentes, eom vantagens em relagão â ilumina<;ão e â

seguranya, formando "o chagoam todo ao comprido".

Os desenhos. publicados também por Ayres de Carvalho, representando as duas

fachadas, uma sobre as Pedras Negras, outra sobre a Rua dos Fanqueiros, elarificam a

memoria descritiva: andares térreo de lojas e, sobre eles, respectivamente dois e três
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pisos de sacadas e um de peitoril. Sobre a pnmeira cimalha, a habitual varanda corrida

e. acima da segunda, um andar central de três vãos eoroado de frontão, ladeado, nos

extremos, por águas furtadas com maior altura e mais cuidado desenho sobre a Rua

dos Fanqueiros.

Considerando os desenvolvimentos pragmáticos que vinham sofrendo os

prospectos pombalinos. nenhuma inovacão
existe nesta frustrante proposta: tomari-se

corrente não so a extensão das sacadas a dois ou três pisos mas também, desde os anos

de 1780, a substituicão das águas furtadas por um ou dois andares de "varanda geral".

A única marca arquitectonica de Costa e Silva será assim a introdu^ão do frontão

sobre o último "pequeno andar" cujo valor plástico na verdade se anulava perante a

imensa extensão da fachada. E se existia a intengão de utilizar as "cantarias lavradas"

que estariam na obra, ela não se manifesta nos medíocres desenhos assinados por

Vincenzo Mazzoneschi. Costa e Silva que, como veremos, fazia uma apreciagão

negativa da Praea do Comércio. acusando "a monotonia, que reyna em todos estes

edificios. e em todas as partes delles, contraria aos preceitos do bom gosto" (123),

confirma aqui a sua incapacidade em entender os valores expressivos do pombalino e,

sobretudo, de os actualizar criativamente. Vale a pena reflectir neste facto para o

contrapor aos eclécticos dinamismos expressos em tantas construv'ôes epocais que

temos vindo a analisar de autores não identificados, movendo-se no círculo das Obras

Públicas herdadas de Reinaldo Manuel ou nas marcagôes peculiares de Manoel

Caetano de Sousa.

Que o Quintela tencionava então construir prova-o ainda um manuscrito

existente na Biblioteca Nacional (124), registando, em 3 de Agosto de 1804, uma

importante encomenda de vigamentos â "Adm.gão dos Reaes Pinhaes" para "edeficar

quatro propried.es de Casas Nobres". No verso. regista-se a seguinte "Lembranga, ou

adevrtencia"; "Vistas as Plantas destas Propried.es se conhece q.e foramfeitas para

comodo dc scu dono, e naô para rendimento algumas dellas; portanto, para se

edificarem p.a Inquilinos será necessario q. se tirem novas Plantas, e para senir 0 q.

\á cstáfcito. sá o mesmo Architeto q. assistio ao fraco eforte do q.e se fez hé quem
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milhor pode fazer outras Plantas; e outro qualquer q. agora as faga pode desinhar

com defcitos pelafalta de conhecimento do q.já se acha construido".

Esta curiosa observa^ão comfirma, em primeiro lugar, quanto estava afastada,

destas ruas em início de edifica^ão, a exigência de se cumprir um prospecto. mas

poderá também sugerir as dificuldades com que deparou o proprietário que não s6 não

executou a proposta de Costa e Silva como desistiu entretanto da constru<;ão: de facto,

segundo os Livros da Décima da Cidade, s6 em 1816-17, o Quintela tem em edifica^ão

dois prédios na Rua dos Fanqueiros e, neste último ano, aparecem, também pela

primeira vez, registadas duas propriedades suas na Rua da Madalena, nas traseiras

daquelas e na sequência de outra que possuía desde 1805, adquirida a Paulo Jorge.

Comecaremos por analisar esta e, a seu tempo, voltaremos â encomenda do Barão.

Edificado certamente em 1803 para residência pr6pria
- os Livros da Décima da

Cidade afirmam que aí residia "com a sua mãe" (125) - este prédio (Fig.54) de quatro

pisos e cinco vãos exemplifica bem a liberdade compositiva que vinha sendo

conquistada nas ruas de prospecto pombalino desde os últimos vinte anos do século

anterior, manejando com eciectismo o motivo da entrada nobre, constituída pelo portal

e sacada correspondente do 1° andar. No entanto, a composigão tradieional mantém-se

nas lojas térreas. no segundo andar de vãos de peitoril, sobretudo na modéstia global

dos emolduramentos e na parcimonia da utilizayão das balaustradas que se restringem

ao andar nobre, conotando-o com uma ampla genealogia que podemos fazer recuar ao

prédio de Sousa Peres da Rua das Portas de Santa Catarina, edificado em 1788 (126).

Mas, em relayão a este m^xlelo compositivo, as diferen<;as são também apreciáveis: da

memoria rococo do gosto pelas sinuosidades, resta apenas a balaustrada central

ondulante. enquanto a decoracão das cantarias se concentra e aplana em esgrafitados

secos e linearizantes que contrastam e dinamizam os desornamentados segmentos de

eírculo das molduras dos vãos nobres. Estes expedientes expressivos manifestam tanto

um ar áo tempo. empiricamente neo-clássico, como sugerem a dificuldade da sua

assumpvão erudita: surgem como intencão fruste que quer descolar de práticas

130



tradicionais - como as que, nos mesmos anos, compôem com esplendor a fachada do

prédio da Pra<;a da Alegria (127) - mas se resolvem num eclectismo sem referências.

Registe-se ainda a solucão do 4" andar sobre a cimalha que foge â prática tardo-

pombalina das sacadas "com varanda gerai", substituindo-a por um baixo andar de

vãos de peitoril, encimado com uma mansarda central com idêntica composicão.

Também aqui a fuga ã tradicão se faz por smpobrecimento plástico mas enuncia um

novo entendimento das funyôes de toda a unidade de habitagão que remete e

concretiza a crítica de Costa e Silva ao uso das trapeiras.

Mais abaixo, na mesma Rua da Madalena, edificam os "irmãos Pedreira", em

1804-05, três vastos prédios de rendimento que desenvolvem mas mesclam também as

sugestoes contidas na casa propria de Paulo Jorge que o Quintela vina a comprar

(128).

Os dois primeiros (Fig.55) são realizacoes correntes do prospecto predominante

na rua, embora muito ampliado, com andares térreos de lojas e sobrelojas, três pisos de

sacadas de ritrros repetidos e sobrepostos, e, acima da cimalha, dois níveis tambérn de

sacadas com varandas corridas. A única particularidade decorativa destas enormes

massas construídas são os oculos de iluminagão, abertos sob uma das sobrelojas, e as

molduras levemente arqueadas dos vãos, mas apenas num dos prédios. Esta

conformacão utilitária e altamente rentabilizada dos prospectos herdados altera-se no

terceiro edifício (Fig.56,1-7) que faz frente para o Largo da Madalena e torneja para a

Rua da Conceicão. Aqui os Pedreiras quiseram valorizar o gaveto de implanuicão,

propondo duas fachadas nobres, facto inédito, e creio que sem antecedentes, em todo

o delineamento da Baixa.

A resolueio do corpo centrai, sobre a Rua da Madalena, cna um ritmo vertical

nobilitante, através do destaque do portal, das vergas coin aletas de enrolamento

rectangular dos vãos de sacada e da moldura com esgrafitados que articula esta

eomposicão com o vão de peito do 4° andar. Mas o olhar dispersa-se desta marea<;ão

ascencional, atraído por um segundo ritmo, horizontal, criado pelas molduras
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superiores dos vãos laterais. arqueadas para receberem o tradicional botão de desenho

barroco. Acima da cimalha, abre-se o habitual andar com varanda corrida -

com o vão

central enquadrado por falsas pilastras inscritas
- e, acima dele, um último piso, apenas

com três pequenos rasgamentos de peito, permitindo verificar que a proposta de Costa

e Silva, em relacão aos inconvenientes das mansardas. se tornara um dado adquirido.

Em termos da gramática decorativa utilizada. há uma evidente conformidade

entre este prédio e a casa anteriormente analisada de Paulo Jorge, na secura do talhe

das cantarias e na sua predominante planimetna, embora sugestôes mais tradicionais

existam também, nomeadamente na resolucão das mísulas. no uso do botão nas

molduras superiores dos vãos, no recorte sinuoso das balaustradas centrais nas duas

fachadas do edifício, sobretudo nos pesados emolduramentos do átrio da entrada

nobre. Apesar destas diferencas, deve admitir-se que tenha sido a mesma mão a

desenhar o prédio de habitacão propria e este de rendimento, devendo-se procurá-la

quer nos arquitectos em formayão no estaleiro da Ajuda quer naqueles que

frequentavam a Aula de Arquitectura, dirigida por Costa e Silva.

Uma curiosa variante deste modelo compositivo, mas mais comprometida com a

memoria barroca. encontramo-la num prédio da Rua Jardim do Regedor (Fig.57;l-2)

que não consegui datar mas que admito ser dos mesmos anos iniciais de 1800. Neste

caso, mantém-se, acima do piso de lojas, profundamente alterado, o tradicional andar

de peito mas os seus dois vãos centrais apresentam sinuosas almofadas inferiores e

ligam-se. através das mísulas com as balaustradas correspondentes do nível superior,

num eixo imagético que se prolonga ainda no 3° piso. Subtis e deliberadas varia<;6es

decorativas são utilizadas, criando uma sugestão maneirista de procura de efeitos,

como quem desenrola um album de possibilidades.

Por isso, entre uma tímida e muito empírica vontade de simplificacão das massas

ornamentais - bem expressa, por exemplo, na entrada do actual n"54 (Fig.58) da Rua

Augusto Rosa (então do Limoeiro) -

e o gosto continuado pelos efeitos tardo-

barrocos, os arquitectos e mestres de 1800 parecem sempre pender para estes últimos.

As suas memorias dispersas não taltavam como prova a saborosa fachada do n° 66 da
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Rua do Paraiso (Fig.59;l-2) que se apresenta truncada e cuja ondulacão das

balaustradas pode sugerir uma aproximacão â Casa das Varandas, ou o n" 19 da Rua

de Santa Marta (Fig.60), com um espectacular portal. igualmente ingénuo, assumindo

um e outro uma espécie de barroco popular, raro nos vestígios lisboetas mas que

conota bem o cicio do primeiro barroco nacional. Gosto ecléctico e apropriacionista,

foi elc. fundamentalmente, que serviu para construir até muito tarde a empírica fuga â

secura do prospecto pombalino, através de recursos retoricos, vindos de Queluz ou da

Basílica da Es:rela: assim o prova a fachada da Rua das Flores (Fig.61), edificada

talvez nos mesmos anos que os prédios nobres de Baptista Salles e de Francisco

Joaquim de Campos (129), desenvolvendo um gosto neo-joanino, ondulane e

pontualmente cenográfico. Não chega para dinamizar a pesada massa construída mas

visa reintnxluzir. numa artéria de habitagão quaiificada, a mem6ria prestigiada de uma

Lisboa ante-tenamoto, de casas nobres e palácios. Como sempre os românticos

fizeram. o tempo presente elaborava-se por um movimento de fuga sobre um passado

enleante que eles queriam e não queriam ccmo matriz do futuro. Por isso, eles fcram

os primeiros revivalistas.

Quanto as casas do Quintela, distribuídas por quatro lotes, dois sobre a Rua da

Madalena e dois sobre a dos Fanqueiros, abandonado o prospecto concentracionário

de Costa e Silva, elas so viriam a ser construídas em 1816-17 (130), numa época dvfícil

da vida política da cidade (e l\o país) e no final da vida do seu operoso proprietário. Â

excepeão do actual n" 136 da Rua dos Fanqueiros, elas seguem o prospecto das

respectivas ruas com grande modéstia, apenas emiquecido no portal de entrada do n"

125 da Rua da Madalena (Fig.62) que apresenta uma moldura superior em segmento

de círculo, inscrita numa almofada reetangular, e centralizada por fecho cujo

coroamento reÍDuscado constitui o único valor ornamental de um conjunto con a

característica secura detectada nos exemplos anteriores.

Parece que o Barão quis sobretudo aproveitar os amplos armazéns que correm,

com comunicacão interior, entre as duas ruas, entregando a edificacão a mestres
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anonimos. Mas. como se disse, com a excepvão c\o prédio que confrontava o então

convento l\o Corpus Christi (Fig.63;l-3). Aqui um arquitecto certamente interveio,

podendo admitir-se que o desenho proposto datasse do início de 1800, quando o

Quintela. tendo já a conbtruyão em início, pretendera substituir uma casa propria por

outras de alugueres. Esta hipotese eonfirma-se sobretudo no átrio de entrada onde as

solucôes decorativas são iguais âs adoptadas no edifício dos Pedreiras, no gaveto entre

as ruas da Madalena e da Coneeiyão

No entanto. em rela<;ão a este modelo, os motivos expressivos da fachada - o

emolduramento do portal. as almofadas que ligam os últimos vãos de armazém com os

vãos de peito ôo 1" piso, o coroamento da sacada nobre do 2" andar -

sugerem uma

cronologia mais avancada, substituindo a animacão ainda barroquizante do prédio dos

Pedreiras por uma ordenacão geométrica, assumidamente linearizante que so com um

empírico neo-ciassicismo pode ser conotada. Curiosamente, e acentuando o eciectismo

das opcôes, a composicão global
- com quatro pisos acima do nível das lojas, o l°eo

3" de vaôs de peitoril, o 2" de sacadas, o 4" de varanda geral acima da cimalha (131)
-

retoma a ordenacão simples do pombalino, entretanto enriquecida pela generalizayão

das sacadas a dois ou mesmos a três pisos. Retoma-a também nas cornijas rectas do

andar nobre que encontrámos, no período mariano, movimentadas por molduras mais

ou menos sinuosas. Por outro lado, mantém-se a linha expressiva do corpo central

articulado, ao longo dos vários pisos, como marca<;ão retorica de um eixo imagético.

A novidade deeorativa desta fachada - exereitando o que parece ser um

deliberado movimento de distancia<;ão em relayão ao gosto e prátiea correntes -

entende-se melhor quando a comparamos com o n" 136 da Rua da Madaiena

(Fig.64;l-2), de 1825 (132), que constitui o último prédio edificado nesta artéria.

Nele se regressa aos dois andares de sacadas - as centrais onduladas e do andar nobre

interligando três vãos -

e, sobretudo, aos valores amaneirados das cantarias de fechos e

mísulas. propondo uma cenografia elegante onde, penso, os valores rococo das

fachadas lisboetas se encerram. já depois do fim do Antigo Regime e setenta anos apos

o Terrramoto.
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A fisiocrática liberdade mariana fora um tempo de passagem, permitindo a

afirmayão mais subjectiva de gostos e atitudes. que quase sempre escolheram

estratégias tardo-barrocas para se exprimirem e nem o magistério de Costa e Silva e

Franeisco Fabri. enquanto arquitectos das Obras Públicas e responsáveis pelo estaleiro

da Ajuda, alteraram este estado de coisas. A edificacão na cidade continuou a ser

gerida pelos s«')lidos ofícios de pedreiros, carpinteiros e canteiros que o pombalino

superiormente enquadrara. e transitava ao novo século. convertendo os seus empíricos

valores ornamentais em sinais românticos: numa conjuntura longa em que os

referentes teoricos nunca deixaram de ser, na verdade sem consequências

programáticas. "as boas regras de Arquitectura" e a licão dos "bons authores", como

diria Costa e Silva (133). Esta superior "bondade" da teoria clássica, não a

contraditaria tambem Cyrillo Volkmar Machado ou José Manuel de Carvalho

Negreiros mas todos eles - com diferencas apenas de grau
- sucumbiam -

como

acontecera com Reinaldo Manuel na Basílica da Estrela? - å necessidade de evitar a

"monotonia que gela" ( 134). E então era Manuel Caetano de Sousa, ou os díscípulos

de Mateus Vicente quem ganhava. Creio que toda a edificacão de casas e prédios

nobres da época decorre sob esta mesciada e ecléctica heranya. E será ela que estará

presente quando, apos a guerra civil, os novos senhores burgueses quiseram finalmente

completar a Lisboa ideada por Manuel da Maia e Eugénio dos Santos. Empírico na

Praca do Comércio, mas também no Palácio da Ajuda, o neoclassicismo sê-lo-á

igualmente em 1840, por exemplo, quando o Teatro de D. Maria II substituiu o

incendiado Palácioda Inquisicão.
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3. AS FNCOMFNDAS PÚBLICAS: BREVE RFFLFXÃO



3.1. Introdugão

A par da soma empírica das iniciativas da encomenda particular, que deram

continuidade â reconstrucão da cidade e nela foram introduzindo eclécticas marcacôes

cio tempo presente, é indispensável determo-nos nas obras de maior vulto de sentido

público. não tanto numa análise do seu historial e das suas particularidades estético-

estilístieas -

que exigiriam monografias específicas
-

mas pela sua capacidade de

moldar a urbe.

Por i.sso, e para vivenciar mais concretamente a Lisboa mariana, interessa, em

primeiro lugar. registar que as mais importantes igrejas da reconstrucão. paroquiais ou

conventuais. eram então ainda estaleiros de obra que se foram concluindo ao longo dos

anos de 1780 - Mártires, Encarnacão, Loreto, Santo Antonio - ou 90 - Conceicão

Nova -

, ultrapassando outras a viragem do século - Sacramento, S. Julião, S. Nicolau,

S. Paulo (1). No mesmo âmbito da arquitectura religiosa, também encomendas

prestigiadas como a da Igreja da Memoria ou a reconstrucão da do paco da Bemposta

se concluíram no mesmo período (2).

Em relacão a outras tipologias, refira-se que os Quarteis do Conde de Lippe

registam folhas de despesa, no Cofre do Donativo dos 47r. peío menos até 1794 (3);

que. apesar do ritmo lentíssimo da edificacão, há estaleiro permanente na Praca do

Comércio. cujo cais está completo por volta de 1797 (4); que se continua a construcão

dos chafarizes públicos
- Loreto (1771-1880), S. Sebastião (1787-91), Convalescenca

( 1791 ), Carmo, 1795 (5); que se enriquece a Real Barraca da Ajuda até ao incêndio de

1794 (6). se ergue a torre da igreja de madeira (1792) e se introduzem significativas

melhorias no Jardim Botântco e no de Belém, no topo inferior do qual o príncipe D.

João fez construir o novo Picadeiro, atribuído por Cyrilllo a Giacomo Azzolini (7);
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que. por iniciativa c\o Marquês de Angeja, se inicia a eonstrugão da Cordoarii da

Junqueira cujas folhas de despesa têm registo, no Cofre c\o Donativo dos 4(7c, desde

1783 (8).

Com este mero inventário, que não é exau.stivo. pretendo, mais uma vez,

sublinhar a continuidade das obras públicas na época mariana, nomeadamente em

relacão â reconstrucão, mas também sugerir a multiplicidade de propostas estéticas em

curso, do pombalino da Cordoaria, uma das mais notáveis realizacôes de então, ao

ciassicismo am;ível do Picadeiro de Azzolini - onde. por tudo o que se conhece da sua

carreira. não é admissível descortinar qualquer programática neo-clássica (9) -

ou aos

eciectismos, mais ou menos barroquizantes, de Mateus Vicente e de Manuel Caeiano

de Sousa, e do> seus discípulos, que permaneceram fieis ao ensino da Escola de Mafra

e aos reptos das sucessivas campanhas de obras de Queluz. O que, mais uma vez,

permite conciuir que as realizacôes se acordavam â especificidade funcional de cada

encomenda e ao gosto dos respectivos encomendadores. permitindo utilizar um visto

leque de possibilidades estilísticas sem ser possível, a não ser por esquematismos

abusivos. detectar qualquer supremacia cultural de umas em relacão âs outras.

Esta reflexão parece-me contextualizar também a breve abordagem, que se

segue, sobre as quatro encomendas maiores da época de D. Maria I: refiro-me â

Basílica da Est:ela, ao Teatro de S. Carlos, ao Real Erário e ao Palácio da Ajuda.

Embora não existam monografias definitivas, realizadas do ponto de vista da historia

da arquitectura. os elementos fundamentais dos respectivos historiais são conhecidos,

o que me dispensará de neles me deter (10), substituindo-os pela elaboracão de uma

série de topicos problematizantes: as condicôes da encomenda, os arquitectos

escolhidos, os estilos adoptados, os impactes urbanos.

Depois dos edifícios concretos, debrucar-nos-emos sobre o ceme da propria

Lisboa pombalina: falo da Praca do Comércio sobre a qual os dois mais importaites

arquitectos marianos, Costa e Silva e Fabri, efemeramente desejaram trabalhar.
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3.2. Fstrela, Real Frário, S. Carlos, Palácio da Ajuda

3.2.1. As condicôes da encomenda

Em funcão deste topico, os projectos organizam-se em duas séries: de um Iado,

encomendas privadas
-

a Basflica da Estrela, da iniciativa de D. Maria I, em

cumprimento de um voto pessoal, feito quando ainda era princesa, e o Teatro de S.

Carlos, promovido por um grupo dos mais importantes capitalistas da praca de Lisboa,

em alianea pragmática com o Intendente Pina Manique; do outro lado, encomendas

públicas
-

o Real Erário. decidido pelo Marquês de Ponte de Lima, D. Tomás Xavier

de Lima Nogueira Teles da Silva. enquanto Presidente da instituicão que se pretendia

albergar, e o Palácio da Ajuda, assumido por todo o govemo, nomeadamente pelo

mesmo Marquês de Ponte de Lima. também Inspector Geral das Obras Públicas, e pelo

príncipe regente, D. João, futuro D. João VI.

Considerando, no entanto. que a Basílica da Estrela veio a ser paga pelo Cofre

úo Donativo dos Ac/c (1 1), poder-se-á admitir que ela ocupa, na série delineada, um

lugar equívoco: na verdade, foi uma encomenda privada assumida com dinheiros

públicos, facto que muito contribuiu para a sua fortuna crítica, fortemente negativa,

mas que correspondia a uma tradiv'ão do poder absoluto, como provam todas as obras

aúiicas, por exemplo de D. João V.

Por isso, do ponto de vista do t6pico em análise, a Basílica situa-se do lado do

passado
- na prática Antigo Regime que integra os gastos privados do monarca nas

financas públicas
-

enquanto as outras encomendas sâo assumidamente colectivas, se

entendermos a construyão de um Palácio Real como necessidade de Estado. Mas, se

formos mais radicais. aproximando-nos da ideologia liberal em gestayão, poderemos

organizar os quatro edifícios de outro modo: encomendas magestáticas, de restrito

sentido colectivo -

a Basflica e o Palácio -

, encomendas civilistas - o Real Erário e o
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Teatro, um e outro espécie de igrejas dos novos tempos, ritualizando, através do

impacte de arquitectura, os novos valores
- burgueses poder-se-ia dizer - do dinheiro e

do lazer.

Ainda uma observacão parece peninente. organizando a série em termos de

necessidade: o Teatro e o Palácio haviam existido antes, ambos desaparecidos na

voragem do Terramoto. O primeiro, encomenda privada do Senhor D. José nunca fora

reconstruído, o segundo tivera. desde o início da reconstrucão, terreno demarcado a

Santa Isabel. tendo sido, entretanto, substituído pela Real Barraca, ardida em 1794.

Dispunham assim de uma espécie de legitimidade - o desejo de refazer a cicade,

apagando todas as perdas evocadoras da catástrofe - o que os opôe ao sentido da

encomenda, sem genealogia, do Real Erário mas também â Basflica, desde sempre

considerada um excesso beato da Rainha.

Somando todos os enfoques sugeridos, poder-se-á concluir que a Basflica era a

encomenda menos defensável - iniciativa caprichosa de D. Maria. paga â custa das

Obras Públicas e, socialmente, desneeessária; que o Palácio era naturalmente aceite,

como ultrapassagem definitiva de ausência de lugar, físico e simbôlico. da Monarquia e

também como reposicão da integridade da capital que o Terramoto comprometera; que

o Teatro e o Real Erário eram sinais de novas dinâmicas economicas e socia s, o

primeiro ultrapassando, com mais ampla sustentacão social, uma falha provocada

também pela destruicão de Lisboa, o segundo consagrando o poder recente do

dinheiro. Este era portanto. do ponto de vista da encomenda. o mais inovador e o mais

estranho para u comunidade, eventualmente desnecessário como a Basflica da Estrela,

embora por razôes diversas.

No entanto, a historia da edificacão de cada uma das pecas consideradas não

confirmou todas as expectativas das respectivas encomendas: a Basflica, eventualrrente

entendida como desnecessária, e o Teatro, desejado por um poderoso grupo restrito,

com solidos apoios políticos, foram rapidamente construídos; o Palácio foi sendo

comprometido na voragem da revolucão anunciada; o Real Erário. morreu nos

alicerces. definitivamente eíidido na crise financeira que a guerra europeia impôs, antes
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ainda do dobrar do século. Ou seja, a cidade ganhava mais uma igreja, obtinha

subitamente um Teatro, não conseguiu terminar o Palácio e desistiu, sem qualquer

sentido de perda, da edificacão do "Ministério das Finangas". Perdas e ganhos de

evidente sentido simbolico, político e social mas, como se sabe, também estético.

3.2.2. Os arquitectos

As escoihas dos arquitectos. que assumiram estes importantes projectos,

articulam-se claramente com os condicionamentos e as expectativas das encomendas.

Ncste caso, a série parece, inicialmente, de grande ciareza, dividida entre tradigão e

inovacão: a primeira assumida por Mateus Vicente e, ap6s a sua morte em 1785, por

Reinaldo Manuel. autores da Basflica da Estrela, e por Manuel Caetano de Sousa que

delineou e, fundamentalmente, determinou o Palácio da Ajuda; a segunda representado

por José da Costa e Silva que assinou tanto o projeeto do teatro de S. Carlos como o

do Real Erário (13). Os três primeiros arquitectos referidos eram figuras prestigiadas,

desempenhando cargos relevantes nas diversas áreas da prática arquitectonica. com

largo curriculum de obras realizadas e, tendo em comum - independentemente do que

os difereneiava -

uma forma^ão nacional cujo referente unificador fora o estaleiro de

Mafra; quanto a Costa e Silva, ele distinguia-se por ser muito mais novo e apresentar,

como principal trunfo, o prestígio de ter frequentado, eom excelentes resultados, a

Academia Clementina de Bolonha, o que, em relacão aos outros colegas, o definia

imediatamente como um estrangeirado.

Mas esta aparente nitidez ilude a situagão concreta dos diversos "presentes" de

cada uma das encomendas que temos tratado em bloco mas se distribuíram ao longo

de quase vinte anos: de facto, a atribuiyão do projecto da Basílica da Estrela a Mateus

Vicente é de 1777. a escolha de Costa e Silva para o Real Erário e para o S. Carlos foi

feita, respectivamente, em 1787 e 1792, finalmente, so em 1796 Manuel Caetano de

Sousa apresentou o seu projecto para o Palácio da Ajuda. Entre uma data e outra,

faleceram Mateus Vicente (1785) e Reinaldo Manuel ( 1791 ).
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Realce-se também que as encomendas da Basílica e do Palácio foram feitas.

como era da tradicão, de acordo com os cargos que os seus autores desempenhavam:

Mateus Vicente era, em 1778, Arquitecto supranumerário da Casa das Obras dos

Paeos Reais, Reinaldo Manuel foi Arquitecto das Obras Públicas desde 1770, funcão

em que Ihe sucedeu Manuel Caetano, a partir de 1792. Por isso, so no caso de Costa e

Silva se pode falar de escolha de certo modo deliberada -

e, aliás, sô* em relacão ao

Real Erário, uma vez que o S. Carlos era, fundamentalmente, uma encomenda privada

-

mas. mesmo assim, ele era, desde 1781, professor da Aula Pública de Desenho e

Arquitectura de Lisboa, vindo a ingressar no quadro das Obras Públicas em 1795, ao

inesmo tempo que Franeisco Fabri.

Deste modo. é a data de 1795 que surge como axial: antes dela. as encomendas

dividiam-se por um número restrito de possíveis projectistas onde, desaparecidcs os

últimos arquitectos da Casa do Risco, Manuel Caetano dominava quase sozinho, pelo

manejo habilíssimo da sua caneira (14); depois, a atribu'vão de importantes eargos a

arquitectos mais novos, Fabri e Costa e Silva, um estrangeiro, outro estrangeirado,

abriu uma situacão de conconência, que retoma o ambiente de vivo confronto

característico do reinado de D. João V, e conduziu, por uma luta progressiva,

dramaticamente resolvida pelo decreto de 1802 da responsabilidade do novo

Presidente o\o Real Erário, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, â alteracão do projecto

para o Palácio da Ajuda.

Ou seja, a encomenda da Basflica da Estrela foi feita num contexto específico,

moldado pelas disponibilidades e divisão de tarefas earacterístico da época de D. José,

a que se submete também o projecto inicial para a Ajuda; enquanto a do Real Erário se

situa noutra temporalidade, quando a energia da Aula do Risco terminara já e as Obras

Públicas haviam perdido as funcôes abrangentes de que o Marquês de Pombal as

dotara. Outros arquitectos haviam surgido, aureolados de prestígio estrangeirado: a

escolha de Costa e Silva muito deveu, sem dúvida, â sua direc\ão da nova Aula

Pública de Arqjitectura, como também terá sido a justa fama com que Fabri chegou a
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Lisboa, apôs quase cinco anos de trabalho continuado no Algarve, que determinou a

sua rápida carreira em Lisboa.

Assim. o percurso dos dois arquitectos. que no início do novo século seriam

escolhidos para substituir o velho Caetano de Sousa. nada devia â recente tradiyão

arquitectonica lisboeta. Mas ao contrário do que tantas outras vezes acontecera - com

Ludovici, Mardel ou Nasoni - as marcas do seu magistério concentram-se em pe<;as

únicas, pouco se entrosando ou enriquecendo as práticas rotineiras dos arquiteetos e

mestres das Obras Públicas. Ou porque os contextos culturais de uma agitada

passagem do século não o permitiram ou porque, eles mesmos se deixaram

excessivamente enredar no pesado historicismo do Palácio da Ajuda que Manuel

Caetano Ihes legou como uma espécie de heranca minada.

3.2.3. Os estilos

Aparentemente. a organizacão das quatro obras, que temos vindo a analisar,

propôem. também em relacão a este topico, uma série evidente: a Basflica da Estrela

tem sido unamimemente considerada uma obra barroca -

a última de toda a Europa? -.

as restantes serão diversamente neociássicas. Num hipotético meio, ou plenamente

ligado aos valores expressivos da Estrela, derrotado, está o projecto de Manuel

Caetano para a Ajuda.

Os já referidos vinte anos - exactamente vinte e cinco, se considerarmos o

projecto da Estrela (1777) e a reformulacão do de Manuel Caetano para a Ajuda,

realizado por Fabri e Costa e Silva (1802) - são suficientes para contextualizar aquela

evolucão estilística, como tem sido habitualmente referenciada: com atraso terminava o

barroco, com atraso também eciodia o neociassicismo. Pela manifestacão já serôdia do

primeiro era responsável o gosto beato da Rainha, dos seus conselheiros e do velho

arquitecto de Queluz que se mantivera distante das canseiras da reconstrucão; quanto

aos andamentos inaugurais do segundo, eles deviam-se âs propostas inovadoras dos

arquitectos formados em Itália, oportunamente apoiados pelos políticos iluministas do
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Príneipe Regente - o Marquês de Ponte de Lima e o Conde de Linhares -

ou pelos

poderosos burgueses que Pombal havia promovido.

Para questionar este esquema, excessivamente simplificado, é preciso regressar

as condicôes de encomenda e recordar que a época mariana herdou. do consulado

pombalino, uma situucão arquitectônica que parece esquizofrénica: embora com

específicos pesos e medidas. todas as igrejas da reeonstruyão são barrocas, menos as

Reinaldo Manuel e de Remígio Francisco de Abreu. mais as de Mateus Vicente,

Joaquim de Olivcira ou Manuel Caetano (15), enquanto os equipamentos públicos (â

excepcão de alguns chafarizes), os prédios da Baixa, a Praca do Comércio e o Rossio

são "proto-neociássicos". como propôs José-Augusto de Franca ou. dito de outro

modo, resistentemente "maneiristas", segundo a tradiyão nacional da "arquitectura

chã", assumida pelos engenheiros e arquitectos rnilitares (16).

Procurar justificacôes sociologicas e culturais para esta curiosa dicotomia creio

ser absolutamente descabido: a sua razão de ser são as especificidades dos usos

envolvidos e de modo nenhum uma teoria ou intencionalidade. Os arquitectos e

mestres faziam uma coisa e outra -

como Reinaldo Manuel provou com a sua

intervencão tardia na Estrela -, ou uns faziam mais uma do que outra, movendo-se

numa conjuntura expressiva eciéctica, cuja matriz se determinava, num cruzamento

nem sempre ciarifieado, entre a heranca ciassicista da arquitectura, os hábitos oficinais

da edificacão corrente e o rococo insinuante da sensibilidade epocal.

Alargando o âmbito da reflexão a outras importantes encomendas públicas

contemporâneas, e considerando uma responsabilidade pela obra que não se restringe

ao arquitecto. pode pensar-se que o mesmo Inspector Geral das Obras Públicas ou seu

Fiscal, respectivamente o Marquês de Angeja e o operativo Anselmo da Cruz Sobral,

se empenharam igualmente pela concretizacão do voto da Rainha. na Basflica da

Estrela, pela edificavão da Cordoaria - onde talvez Reinaldo Manuel tenha

trabalhado, ao mesmo tempo que refazia o coroamento daquela -

ou pelos arranjos

romantizados dos jardins de Belém com o Picadeiro â ilharga.
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Por isso, discordo frontalmente do entendimento da Basflica da Estrela

(Fig.65;l-5) como uma obra reaccionária, espécie de metáfora plástica da Viradeira.

Demonstrou-se já (17) que ela não custou o que a historiografia corrente prociamou e

não foi responsável por nenhuma paragem das obras públicas. Também não abnu

nenhuma crise de gosto ou de "evolucão" arquitectonica: não impediu que,

exactamente nos mesmos anos, se conciuísse a Igreja da Memoria ou se edificasse a

Cordoaria e o Picadeiro ou que, com os seus sobejos, o Cruz Sobral edificasse, ao

Chiado, todo um quarteirão de prédios de prospecto pombalino (18) e o padre Ant6nio

Luís de Carvalho a Igreja de Nossa Senhora das Dores (Fig.66), de elegante interior

neociássico (19).

Quanto aos seus arquitectos, ela permitiu a Mateus Vicente ultrapassar as

possíveis frustragôes acumuladas em Queluz e na Memôria, ou redimir-se do excesso

cenográfico de Santo Antônio. e a Reinaldo Manuel, reconciliar-se com a heranya

prestigiada de Mafra que continuava a ser, para todos os homens da sua geracão, e

também para Caetano de Sousa, o signo da grandeza joanina, dramaticamente perdida

com o Terramoto. Para a arquitectura civil, de prédios palacianos ou de palácios

prediais. desenhados por estes arquitectos ou pelos seus discípulos mais anonimos, a

eficácia das solucôes e a beleza eontrolada do interior da Basílica terão contribuído

para uma espécie de moda neo-barroca, com marcacoes classicizantes ou ondulaeôes

rococo. onde a incerta sensibilidade daquele fim de século partieularmente se

cspelhava.

Muito menos eclécticas do que a Basflica da Estrela, foram as duas obras

atribuídas a Costa e Silva e que justificaram a sua aura de fundador do neociassicismo

lisboeta (20). Curiosamente, no entanto, tem-se desprezado o facto evidente que,

também ele, se conformou a situav'ôes de encomenda específica: o Real Erário

(Fig.67;l), delineado em 1889, e cuja edificacão se iniciou no ano seguinte, com

enorme dificuldade de estabilizar as fundayôes, era outra espécie de projecto aúlico do

poderoso Marquês de Ponte de Lima, aproveitando a efémera prosperidade economica
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e financeira daqueles anos (21). O arquitecto representou bem essa intencão moderna

ao escolher uma planta quadrangular porticada, centralizada por enorme cúpula

octogonal, seguindo de perto indica^ôes tratadísticas de Serlio.

Infelizmente. a generalizacão da crise economica nos últimos anos do século

impediu a realizacão deste projecto que nunca ultrapassou as primeiras fiadas de

cantaria e que so conhecemos pela planta, alcado e respectiva maqueta (22). Ele seria

o mais faustoso da época mariana e, eventualmente, uma marcacão classicista

fundamental para as dinâmicas construtivas da cidade. Tendo fracassado, interessa

sobretudo pela acutilante polémica que gerou entre o seu autor e José Manuel de

Carvalho Negreiros.

Pelo contrário, a segunda encomenda de Costa e Silva, o Real Teatro de S.

Carlos (Fig.68,1-3), foi edificado, ao Chiado, em escassos seis meses, entre Dezembro

de 1792 e 30 de Junho de 1793, data em que foi inaugurado. Conforme está

sobejamente registado, o arquitecto inspirou-se, para a fachada, no Scalla de Milão de

Giuseppe Piermarini (1776-78) e, em relacão â planta, no San Carlo de Nápoles de

Giovanni Medrano (1737). fundindo-os num todo harmonico. muito bem resolvido, no

exterior, ao nível do portico rusticado e, sobretudo, nas elegantes proporcôes da sala

principal. No entanto, os escassos meios disponibilizados pela sociedade promctora

(23) e o controlo férreo de Anselmo da Cruz Sobral, responsável pela inspeccão da

obra, e do Intendente Pina Manique, que a sancionou política e financeiramente, terão

sido responsáveis pela modéstia das fachadas laterais, que se confundem com os

prédios adjacentes e, eventualmente, pelo medíocre motivo do coroamento da fachada

principal. Por isso, apesar do ciassicismo das solucôes, também esta obra - de enorme

impacte cultural e vivencial - não pode ser considerada uma ruptura na arquitectura da

cidade, geradora de reposicionamentos teoricos: o seu neoclassicismo é apenas um

regresso â sintaxe ciássica compendiada, faltando-lhe o impulso criticista e inovador

que deveria sancionar a apropriacão. Mesmo assim, depois da Basflica da Estrela e

antes da alteracão c\o projecto da Ajuda, ela constitui a mais importante encomenda da

época mariana.
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Em relacão ao Palácio da Ajuda (Fig.69,1-5.), apesar da complexidade do tema -

pelo desaparecimento do projecto inicial de Manuel Caetano de Sousa, pela

impossibilidade. também devido ao desaparecimento dos desenhos, de distrincar as

responsabilidades respectivas de Costa e Silva e Francisco Fabri - vale a pena determo-

nos na sua análise. a partir dos pareceres (doc. 50) destes dois arquitectos que Ayres

de Carvalho já divulgou mas sem os publicar integralmente (24).

Os factos que estão na sua origem são conhecidos: o projecto de Manuel

Caetano de Sousa, aprovado pela Rainha em 19 de Maio de 1796 (25), foi de imediato

iniciado com as operacôes de desentulho, abertura de caboucos. construcão dos

aquedutos e muralhas de sustentacão. Como era habitual, outros arquitectos foram

chamados para dar parecer sobre a organizacão dos trabalhos e. nessas funcôes,

encontramos Costae Silva, logo em 1795 (26).

As obras prosseguiram a bom ritmo mas em Novembro de 1801 , sem dúvida por

iniciativa do novo Presidente do Real Erário, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, é criada

uma Junta com o "Coronel Manoel Caetano de Souza, o Sargento Mor Joaquim de

Oliveira, Jozé da Costa e Francisco Xer Fabre" para se pronunciar não so "sobre a

despeza feita" mas sobre o orcamento "da despeza que seria necessaria para a sua

conciuzão". Simultaneamente, pedia-se "tambem todas as justas consideracôes sobre o

risco actual e Desenho da Obra com o juizo o mais imparcial, e conforme aos bons, e

solidos principios da Architectura" (27).

Fabri elaborou um breve parecer, datado de 2 de Janeiro de 1802 Idoc. 50).

queixando-se "de se naô poder examinar as mesmas ptantas com acerto. sem terem o

nome das Acomodagoens para que saô destinadas. e he impossivel fazer-se hum

raciocinio exacto sobre as ditas Plantas. sem a ciaresa necessaria". Admirava-se "de

como os meus collegas podessem satisfazer e proceder ao exame das mesmas Piantas

sem esta importante claresa". Por isso
- "naô podendo eu interpretur os segredos de

Manoel Caetano" - "roga as Providências necessárias a este respeito. para eu naô ter

obstaculo em cumprir as Ordens do Real Servigo".
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No entanto, com a mesma data, um segundo parecer existe em que o arquitecto

italiano aftrma, peremptorio, que 'A Obra do Real Palacio necessita de ser riscada

outra vez". nomeadamente por "as Frontarias (serem) de huma Arquitectura

intrincada, que parece ser Obra de Entaihador. e naô de Arquitecto, faltando-lhe

aquelle caracter serio, e magestoso, que pede a sumptuosidade do Edifîcio". Além

disso "O interior, que se revela de hwn sô Escapado, mal arranjado, mostra estar

inteiramcnte despido de toda a decoragaô, e magnificencia respectiva ás Entradas,

aas Pateos, âs Escadas". Assim, propunha-se ele "riscar de novo todas as Plantas,

Frontarias. Escapados, e mostrar sobre aquelles mesmos principios, que se achaô

executados, hum novo Palacio, vistopor todos os lados, como sefosse hum Modêio, a

fim de se tirarcm todas as duvidas, e ser mais prompta a sua execugaô". Para isso

pedia "tres mezes de tempo".

Ou seja, parece que Fabri, comecando, na primeíra carta, por exigir plantas

correctas para se poder pronunciar, recua sobre essa exigência, propondc-se,

estrategicamente, ser ele a desenhá-las, aproveitando para as conigir, embora "sobre

aquelles mesmos principios, que se achaô executados".

Não eonhecemos a resposta de D. Rodrigo a esta proposta, mas pomos como

hipôtese que ela não terá sido positiva pelas conclusôes a que permite chegar a longa

exposicão de Costa e Silva que, ao contrário do seu colega, não teve dificuldade em ler

as plantas existentes.

Comecando, retoricamente, por enunciar que a "beliesa, Cômodidade, e

fortalesa ou solidez" saô "como os requesitos, e circunstancias de huma Obra",

particularmente de um Palácio real onde eles se devem achar "inseparavelmente

unidos, c com toda a possivel petfeigaô", parte depois para uma minuciosa análise de

todo o projecto. Comeca pela "Fronteria" cuja "disposigaô, a distribuigaô, e a

proporgaô das partes della, sendo conformes ás boas regras da Arquitectura, failaô

logo afavor do Arquitecto", constituindo "quasi a mesma cousa, que o semblante ou

rosto a respeito do homem".
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Detendo-se na "Fronteria, quefîca para a parte de Lisboa pois nella he que se

acha o principal ingresso do Palacio", considera que a sua organizacão "em

diffcrentes corpos" "he bem pensado", pois que "nas Fronterias de grande extengaô

isto he absolutamente necessario para se evitar a continuada monotonia, e ao mesmo

tempo dar huma especie de movimento ao edificio". Concorda também com a

repartieão, na "parte inferior" úo "Corpo do meio", "em cinco intercolumnios de

ordem dorica. sendo o do meio mais Largo, como deve ser, para assim dar maior

desafogo d entrada principal". Mas diseorda quer da sua largura exeessiva - "de

maneira que desta mal entendida disposigaô segue-se, que as duas portas Lateraes

menores ficuô sendo excessivamente estreitas â proporgaô da altura que tem"
-

quer,

sobretudo, dos seus "omamentos" que "saô sem duvida alguma contra todo o bom

gosto da purgada Arquitectura" . E, embora reconheca que "os dous Corpos, que de

huma parte, e outra acompanhaô o do meio" sejam "ornados com maior

simplicidade", afuma "que eu para resaltar mais o que pertence ao plano nobre, os

teria absolutamente deixado sem pilastras".

Muito mais críticas Ihe merecem "os dous corpos extremos, sobre os quaes

assentaô os toreaôs" porque "as tantas pilastrinhas e contra-piiastrinhas alem de

screm contra o bom gosto, fazem nascer huma idea de fraquesa em corpos, que

devem senir de base a taô desproporcionada mole, que sobre elles se levanta".

Considerando que "saô totalmente incompativeis com os preceitos da boa

Arquitectura os tantos resaltos da cimalha" e que seriam condenados "por todos os

hons Autores, que tenho visto", reconheee "Porem toda esta parte do edificio (...) esta

já construida; e quando se Ihe quisesse dar remedio, seria cousa summamente

difficultosa" .

Volta depois â "Fronteria", analisando o que "pertence ao plano superior, ou

plano nobre". Acha inaceitável "os capiteis das Columnas, que ornaô este corpo";

"ainda que naô sinceros. e Legitimos, parecem indicar a ordem composita" e esse

"salto do dorico ao Composito, deixando fora as ordens intermedias, he hum salto,

que naô será approvado por nenhimi bom author de Arquitectura" . Confrange-o
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também o ritmo desigual da distribuiyão dos vãos e as diferencas das suas prôprias

dimensôes porque "em hum edificio bem ordenado todas as linhas horisontaes, e

respectivas â mesma parte do edificio (devem) correr ao mesmo nivel, e naô humas

ahaixo e outras acima, cousa muito irregolar, e que causa huma grande eonfusaô â

vista". Reprova igualmente as colunas, a "Cimalha recunada a cada huma das

columnas", o "peso enorme da grande empena". porque "se o edifîcio foi ideado com

destino de ser com terragos, naô devia ievar empena". e "os ocuíos, que nesta parte

(...) estaã por cima das janellas, porque alem de naô fazerem boa armonia com o

resto do edifîcio, indicaã habitagaã sobre os quartos das Pessoas Reaes, cousa muito

indecente. e contraria aos preceitos dos bons Arquitectos" .

Quanto aos pisos superiores dos torreôes, considera-os de "altura (...) n.uito

excedente em resaô e respeito ds grossuras das paredes", "o que offende a vista a

respeito da solidez, que deve ser patente, e manifesta em todas as partes do edificio",

situacão agravada pelo facto das "coiumnas, e pilastras, que omaô este corpo,

mostrem de se assentarem sobre represas" porque "Naô basta q. hum edificio bem

regoiado seja realmente solido, he preciso tambem, que tal se deixe ver, e apparega

aos olhos dos que o esîaô contemplando" .

Sobre a "Fronteria da parte do rio", verifica que "aqui o edificio tem tres

planos a causa da differente aitura do terreno" e que, "no corpo do meio", "He a

primeira ordera deste plano terreo hum rustico que tem a altura da rampafeita para

do jardim poder subir ao plano do Palacio". As observa^ôes a este nivel são bem

curiosas: se "a porta que está no meio deste rusticofosse alguma cousa mais estreita,

daria commodo a poder-se fazer a sua volta em semicirculo, e deste modo ficar mais

engragada"; no "imbasamento", "todo decorado com pilastras rusticas, e com nichos

entre as mesmas piiastras" encontra "alguma monotonia", além de que, "segundo as

regras prescriptas pelos bons Autores (os nichos) naô estaô na sua justa . e devida

proporgaô, porque deveriaô ter em altura duas vezes e meia a sua Largura". Acolhe

também com prudência, "no segundo plano desta Fronteria", o facto dos "cinco arcos

com columnas e meias pilastras", "no corpo do meio", se acharem "estas colurnnas
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mettidas dentro do grosso da parede, como em nichos"; embora "tenha sido aiguma

vez posto em uso por alguns Arquitectos, com tudo os Professores de juizo, e de bom

sentido abertamente o reprovaô". Mas volta a reconhecer, tal como fizera para a

composicão da fachada nascente, que "havendo nesta parte huma maior extengaô,

pensou bem o Arquitecto a introduzir-lhe, e interpor-lhe outros dous corpos, ao fim

de romper a frequente repetiguô da mesma cousa" embora "Confesso (...) a verdade,

quc naô posso uniformar-me, e convir no modo, com que elle os ornou", o mesmo

acontecendo com as "columnas (...) unidas a tres e tres" do piso nobre, a "especie de

Attico" "Sobre a cimalha destas columas", sobretudo com "os seus ornamentos, e

singularmente a respeito da cimalha em voltas". Na sua opinião, "As cimaihas devem

perpetuamente consenar a linha horisontal". E, se nesta fachada ela aceitável a

presenca de "huma empena", "porq. como o Attico se ievanta por cima dos terragos,

pode esta parte do edificio ser cuberta com tecto". Mas era inaceitável "a empena ser

rota no meio, porque assim indica hum îecto roto" ...

Antes de passar ao "exame das plantas", enuncia algumas considera<;ôes gerais:

"Hum edificio grande deve ter todas as partes grandes; poucas, mas bem profiladas

divisôes. Isto he o que faz parecer o edificio magestoso. e nobre, grandioso, e

magnifico. Pelo contrario quando o edificio he construido com muitas divisôes, e

subdivisôes, e como quasi todo redusido em partes meudas; por grande, e vasto que

elle seja, sempre parecerá mesquinho, e miseravei" . E apesar de, mais uma vez,

prevenir "que naô saô os muitos ornatos os quefazem bello e elegante hum edificio",

é de opinião que o vestibulo - "a primeira parte (...) que se vê. logo que se entra" -

"me parece ser muito simples, quando na Fronteria se vê tanta profusaô de ornatos".

É rigoroso também em relaeão aos "tres pateos", por so dois deles comunicarem entre

si e não os três, e sobretudo aos "vinte e nove pateozinhos pequenos, que parecem

feitos com idea de dar luzes a differentes quartos e accomodagôes" . No entanto, ele

está convencido que tal não acontecerá, "principalmente a respeito dos quartos mais

baixos" mas, igualmente, em "outras e outras partes deste grande Palacio". Dúvidas

Ihe merecem também as "duas escadas principaes" que não têm visibilidade suficiente.
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estando "collocadas de maneira, que para se acharem he preciso atravessar tcdo o

primeiro pateo", o que lhe parece acontecer também com as "outras varias escadas

menores".

Na verdade a planta que analisa, com a maior boa vontade, não permite

considera<;6es senão gerais: não ciarifica nada "quanto aos aqueductos e despejo das

agoas dos pateos e das officinas" - embora ele esteja "certo, que o Arquitecto terá a

tudo pensado com o maior cuidado e diligencia" -

e, quanto "as particulares

accomodagôes de cada huma das mesmas Pessoas Reaes". "não há explicagaô

alguma dos differentes usos, que devem ter os quartos nelía delineados". Admhindo,

mais uma vez, "que o Arquitecto como pratico dos usos da Corte, terá inteiramente

satisfeito a todos os requesitos necessarios"', menciona a necessidade de se

contemplarem "Camaras, ou salas de Estado, as Gallerias de paineis, e Estatuas, as

Livrarias, e outros sitios que mostrem a grandeza, e magnificencia do Soberano".

Mas estes atributos reconhece-os Costa e Silva quando se refere âs escadas "que

podem-se também contemplar como principaes e saô aquellas que daá serventia para

a rampa da partc da caigada da Ajuda", que lhe provocam uma sincera adesão,

constituindo um dos maiores elogios ao projecto de Manuel Caetano: "Este complexo

de rampa, entrada. e escadaria, em huma palavra este todofaz nascer huma idea de

grandesa e magnificencia". A reserva vem, todavia, logo a seguir e retoma a maior

preocupacão de toda a memoria: "Com tudo isto seja-me pernûttido o dizer, que para

se conseguir o seu verdadeiro effeito, seria preciso que tudo fosse decorado com

muito maior decencia". No entanto, perante o "Corte, que vejo feito peío

comprimento deste edifîcio", deixando ver "o interior do vestibulo, as frentes dos

pateos, e a entrada das escadas", é da opininião "que todas estas partes saô ornadas

com muita singeiesa". O que, de acordo "aos preceitos dos bons Authores", era

desadequado porque "estas mesmas partes deveriaô ser decoradas d proporgao dos

omamentos das Fronterias".
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Este longo texto - 12 páginas manuscritas de um cademinho de 205 X 150 rrm

cuja letra de copista é sempre uniforme e que não sabemos de quem seja - creio ser

suficientemente importante para justificar as longas transcri^oes que acabo de fazer,

além da sua transcriyão integral no apêndice documental. Por ele se prova,

inquestionavelmente, que elementos compositivos fundamentais do palácio da Ajuda

foram projectados por Manuel Caetano: os três modulos da fachada nascente, com o

corpo central destacado, os torreôes laterais, o "complexo" da fachada de aparato a

sul, com "rampa, entrada e escadaria" e o piso inferior rusticado. Havia uma planta,

pouco descritiva, desenhos daquelas fachadas e um corte que, quando for feita a

monografia que urge sobre o edificio, poderão ser delineadas, a partir da memôria

detalhada de Costa e Silva.

O que a mim me interessa realcar é que não é possível continuar a afirmar-se

que o Palácio existente é apenas da autoria de Costa e Silva, Francisco Fabri e Ant6nio

Francisco Rosa. deixando de lado o velho arquitecto que o projectou e definitivamente

o determinou. As alteracôes, impostas a partir do seu afastamento do estaleiro, logo

em fmais de 1801, foram numerosas, em termos do redesenho das plantas - visando a

sua limpidez e calma grandiosidade
- e do apagamento das marcas barrocas da

decoracão das fachadas que foram submetidas aos valores da horizontalidade que,

segundo Costa e Silva, todos os "bons authores" recomendavam. Mas estas

eorrecc,6es
-

por onde perpassará a sempre afirmada influência do palácio Caserta de

Vanvitelli - não desu-uíram a figura proposta por Manuel Caetano: um longo

paralelipípedo com torreôes de angulo, recriando a memoria de Mafra mas também a

de muitas casas nobres portuguesas, dinamizada, na fachada sobre a cal<;ada da Ajuda,

por um conjunto monumental de rampas que retoma a soluyão da Igreja do Paco da

Bemposta.

Ou seja, a passagem do "barroco ao neoclássico" que, desde a reflexão de José-

Augusto Franv'a tem sido representada neste edifício, não se fez pelo corte abrupto,

proposto por Fabri, mas pela recomposicão correctora apresentada por Costa e Silva.

E apesar das muitas críticas que o projecto lhe suscitou, é evidente que ele se move no
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mesmo espaco estético, mas não estilístico. Ou seja, o neoclassicismo do arquitecto

estrangeirado é um regresso â ordem clássica e não a sua refundicão, propondo-se com

uma colagem bastante académica â opinião dos "bons professores", nunca aliás

citados, sem descolar dos paradigmas mentais e representacionais, vivenciais e

simbolicos do Antigo Regime.

Retomada a obra, sob a nova direccão de Costa e Silva e Fabri, o que

essencialmente se fez, até 1807, foi completar-se a fachada nascente até â cimaJha e

inciar-se a edificacão do respectivo átrio e andar nobre. Mas a saída da Corte para o

Rio de Janeiro e as invasôes francesas, o afastamento do estaleiro de Costa e Silva,

pelo menos desde 1812 (28) e a morte de Fabri em 1817, finalmente a reducão drástica

do projecto, decidida em 1821 (29) e a abusiva assump<;ão autoral de Franeisco Rosa

(30), não permitem minimamente visualizar as novas solugôes compositivas, adoptadas

desde o início ou alteradas no percurso da obra, nomeadamente em relacão â resolucão

das cúpulas e da escadaria da fachada principal, elementos fundamentais para se julgar

o projecto e o seu impacte em relacão å envolvência. E quando nos debrucamos sobre

os arquitectos que se apropriaram do projecto
- além de Antonio Francisco Rosa,

Manuel Caetano da Silva Gayão, Germano Xavier de Magalhães ou ainda Cyrillo

Volkmar Machado (31) - ou das longas sessoes consumidas para se decidir o

coroamento da fachada (32) -

para já não se referir a pobreza dos programas

decorativos - verifica-se que o longo estaleiro da Ajuda cristalizou numa infecundidade

pasmosa, enquistado sobre si mesmo ao contrário do de Mafra ou mesmo do de

Queluz.

Por isso. como já afirmei, é difícil considerá-lo o início de um novo ciclo

estético: pelos compromissos para com o poder, pela luta mortífera ou surda que se

desenvolveu entre os diversos projectistas, pelo formalismo bastante estéril dos

fundamentos estéticos do projecto (33), o Palácio da Ajuda é antes o final aparaloso,

quase sempre trágico, da conjuntura longa do classicismo. O nunca ter sido terminado

espelha não so a crise do Antigo Regime português mas também, metaforicamente, a
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impossibilidade dela se poder contemplar numa imagem arquitectônica consequente. O

País ruía nos seus fundamentos imperiais e não era a arte que o podia salvar.

3.2.4. Os impactes urbanos

Do ponto de vista deste topico, as quatro obras que temos vindo a analisar -

considerando-as paradigmáticas das encomendas publicas marianas - organizam-se

numa série quase contraditoria com a importância arquitectonica que lhes tem sido

atribuída.

Assim, o projecto do Real Erário, sem dúvida o mais qualificado, e que se

destinava, na decisão talvez empírica do Marquês de Ponte de Lima, a fomentar um

novo centro da cidade - prolongando o eixo expressivo que articulava a Baixa com o

Chiado - revelou-se um inteiro fracasso: o sítio, que fora das "Obras do Conde de

Tarouca" e, depois, da "Patriarcal Queimada" era agora dos alicerces do Real Erário,

sem que deixasse de ser um lugar desqualifícado e marginal, finalmente convertido em

jardim pela Câmara Municipal, setenta anos mais tarde. As cantarias lavradas hão-de

servir ao palácio da Ajuda e os poderosos alicerces do octogono central, projectado

por Costa e Silva, terão sido utilizados para o reservatorio, construído pela Companhia

das Águas, em 1863 (34). Todas as potencialidades urbanísticas daquele lugar de

passagem estavam intactas mas ele continuava a ser apenas isso, entre o Chiado/ S.

Roque e a Praca do Rato, a caminho dos bairros cada vez ma>s densos de Santa Isabel,

Campo de Ourique e Campolide.

O mesmo destino paradoxal coube â Ajuda mas, neste caso, não teria havido

nenhuma intencão de gerar um polo urbanístico, quando se decidiu, sobre a comocio

do incêndio de 1794, implantar o palácio real â ilharga das mínas ardidas da Real

Barraca. Apos algumas hesitacôes -

que a seguir analisaremos, a proposito da

Memoria de Costa e Silva para se instalar uma residência régia na Praca do Comércio -

a famflia real conformava-se ao espago de exflio que o Terramoto lhe determinara, fora

da cidade e sem fáceis ligacôes com ela, privilegiando a estrada que da Ajuda conduzia
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a Queluz, mandada edificar pelo solícito Intendente Pina Manique(35). E embora

Lisboa crescesse â volta, num torvelinho de modestos aforamentos privados que, a sul,

se coziam com as iniciativas do Conde da Ega na Junqueira, tal acontecia segundo a

figura empírica e ante-pombalina de um aerescentamento orgânico, não estruturado

nem programaticamente recuperado.

O faeto de nunca se ter construído a fachada principal voltada a sul com as suas

cenográficas rampas de acesso
-

que, fatalmente, seriam eciecticamente neo-barrocas?

-

, o facto também de D. João VI dele ter fugido, apos o regresso do Brasil,

refugiando-se na Bemposta, constituem-no como uma espécie de símbolo prévio do

fim, então ainda não anunciado da monarquia portuguesa, que nunca ninguém amou e

que. desde o Vintismo, foi eonsiderado um luxo desnecessário, reduzido â dimensão

do que pragmaticamente já estava feito. Nunca as questôes desenvolvimentistas da

cidade por ali passaram, nem os rimos da sua vida economica, social ou cultural. No

entanto, mesmo sem querer, ele inventara como que uma nova colina da cidade, rima

fria de um conjunto patrimonial qualificadíssimo que da Torre de Belém passava aos

Jeronimos, cruzando-se depois com a cúpula da Igreja da Memoria e as torres das

Necessidades. Curiosamente. este sucesso postumo foi o denegado Manuel Caetano de

Sousa que o inventou.

Ao contrário do Real Erário e da Ajuda que, de um ponto de vista urbanísrico,

parecem captar sentidos ainda imprecisos do futuro da cidade mas sem conseguir

transformá-los em existência consequente, o Teatro de S. Carlos e a Basflica da Estrela

foram corpos felizes, celebrando a conjuntura do tempo presente.

O primeiro, implantado â ilharga do Chiado, proximo dos Mártires, a mais

prestigiada igreja da reconstrucão pombalina então recentemente inaugurada, e de

alguns dos palacetes da burguesia mariana, fugindo, de modos diversos, â

uniformidade i\o prospecto pombalino das ruas, contribuiu poderosamente para

civilizar a cidade e para aprofundar a vocacão cultural do sítio, já lanyada pelas

livrarias e botequins.
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Å partida, o terreno vendido por Joaquim Pedro Quintela - ou trocado por

camarote vitalício uma vez que Pina Manique depressa se esqueceu de soldar contas

(36) - não era muito favorável, quase esmagado entre o forte declive da recente Rua

nova dos Mártires e o ni'vel, muito mais elevado da Rua do Outeiro. Costa e Silva

resolveu pragmaticamente a questão, defendendo a abertura de uma pequena praga

fronteira e a construcão "de um socalco ao lado da mesma rua do Outeiro, sem o qual

socalco, a causa da grande diferen^a apontada dos dous niveis da praca e da rua,

ficaria com algum perigo esta serventia, que na verdade he a melhor" (37).

Aberto quase ao mesmo tempo que a proxima Praga do Barão de Quintela, este

átrio exterior do Teatro de S. Carlos, enuncia idêntica apropriacão vivencial da cidade

que, por gestos empíricos, foge á esquadria das ruas pombalinas, introduzindo-lhe

paragens e refúgios, simultaneamente operativos e cenográftcos. E, sem dúvida, o

ananjo urbanístico proposto por Costa e Silva refonjava a propria simb61ica

representacional do teatro, multiplicando-lhe os acessos e ampliando-lhe a zona de

convívio, numa ritualizacão de circuitos e de encontros que, hoje ainda, torna a ida ao

S. Carlos numa festa, comeeada e prolongada na rua.

Feliz foi também a escolha da Senhora D. Maria I para cumprir o seu voto ao

Sagrado Cora<;ão de Jesus. As suas razoes concretas são conhecidas -

eram terras da

Casa do Infantado e, como tal, propriedade da Coroa - mas não são elas que me

interessa realcar: por esse misterioso ímpeto que vai constituindo a historia das

cidades, D. Maria vinha, com o seu gesto privado, legitimar um sítio enérgico de

Lisboa que subia dos aforamentos, também privados
- inicialmente quase clandestinos

-

da Lapa e se cruzava com os da freguesia de Santa Isabel, onde os numerosos e quase

sempre modestos candidatos a construtores eram avisados que eles terminariam se Sua

Magestade intentasse construir o seu Real Palácio cujo chão se encontrava demarcado

desde a década de 1760.

Poder-se-ia dizer que a Basflica substituiu o palácio, como marca ostentat6ria do

lugar
-

e, nesta construída substituicão, é possível delinear alguns dos sentidos mais

fundos da sociedade e da cultura daquele fim de século - mas mais importante será
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salientar que ela se tornou um polo activo de urbanizagão qualifieada, criando um

fortíssimo signo de identificagão para os residentes mas também para todos os

lisboetas: vista â distância, como sempre Lisboa se deve ver - e como os diletantes

estrangeirados de então gostavam de a contemplar - a cúpula da Basflica da Estrela

equilibrou e legitimou aquela reeente cidade, confrontando-se com as torres de S.

Vicente de Fora e da Graca. Era uma figura cenográfica, elegante mas poderosa, que

assumia uma das mais convincentes tradicoes da arquitectura ciassicista nacional -

o

súbito desejo de fuga vertical para iludir um vernáculo culto da horizontalidade -

mergulhando num peculiar passado barroco que, sem nenhuma cuipa da senhora

Rainha, permanecia vivo e operante. Assim o terá talvez confusamente entendido

Reinaldo Manuel, quando resolveu altear a cúpula e coroá-la de lantemim rococo mas,

nessa conversão consentida do seu fim da vida, deve ver-se também um gestc de

liberta^ão em relayão â programática obsessiva da projectagao pombalina e um sintoma

positivo da nova ordem iluminista, mais personalizada
- mais humanista? - das eiites

marianas.

}J. A Praga do Comércio; projectos e críticas

Na importante documenta<;ão de Costa e Silva, vendida â Biblioteca do Rio de

Janeiro e publieada por Ayres de Carvalho, existe uma curiosa "Comunieayão" (38),

dirigida certamente ao Presidente do Real Erário, respondendo â sua solicitayão "sobre

o modo, com que se poderiaô reduzir as fabricas existentes na grande pra^a do

commercio a huma commoda e decoroza habitacão para Sua Mag.de e Real Familia".

Embora não esteja datada, tudo nos leva a crer que ela será anterior ao incêndio da

Real Barraca da Ajuda de 1794, uma vez que, logo depois, foi tomada a decisão de a

fazer substituir por um palácio definitivo. A ser assim, o destinatário da Mem6ria, e

seu encomendador, seria o Marquês de Ponte de Lima que, anos antes, escolhera

Costa e Silva para delinear o Real Erário cujos primeiros trabaihos decorreriam então,

eventualmente a par da edificacão do Teatro de S. Carlos e do desejo, nunca realizado,
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de construir um chafariz monumental de SanfAna a que a seguir nos referiremos.

Antes de 1 1 de Novembro de 1794 portanto, mas certamente depois de 1791, ano da

morte de Reinaldo Manuel, a menos que se admita que o mesmo pedido foi feito a

diversos arquitectos, o que não é inverosímil, e so se conheca a resposta de Costa e

Silva.

O assunto, aparentemente espúrio - em relacão aos objectivos de Pombal,

Manuel da Maia e Eugénio dos Santos desde sempre enunciados para aquela Praca,

delineada como centro de servicos administrativos e financeiros e que, na ideia global

da reconstrucão, deveria ser completada pelo centro político que chegou a ser

demarcado na freguesia de Santa Isabel - não o era completamente uma vez que D.

Maria e a sua corte haviam decidido adaptar parte do edifício do Real Senado, ligado

por passadico ao extremo da ala norte da Praga (39), o"Real Paco de Lisboa" com o

qual se gastaram, precisamente até 1794, 125 950S386 rs, ou seja bastante mais do

que, sensivelmente no mesmo período, o Cofre do Donativo dos 4c/c terá investido na

Real Barraca da Ajuda (99 430S080) (40).

Segundo as imprescindíveis memorias de William Becford, num sábado, 30 de

Junho de 1787, ele passou pela "Grande Pra^a", vindo da casa do Marquês de

Marialva em Marvila: atravessaram-na a custo porque "regurgitava de ociosos de toda

a espécie e de todos os sexos, os olhos arregalados para as janelas iluminadas do

palácio na esperanca de verem Sua Magestade, o príncipe, as infantas, o confessor e as

damas de honor cireulando de sala para sala e dando ampla margem a divertidas

conjecturas" (41). Esta cena seria bastante frequente pois é referenciada também, sem

indicacão de fontes, por Caetano Beirão (42), e ainda pela Gazeta de Lisboa que

fornece uma razão espeeífica para esse gosto pelo local: "A Rainha Nossa Senhora e

toda a Real Famflia se restituíram na tarde de 3 do corrente do Real Sítio de Salvatena

de Magos para esta capital e foram residir para o Palácio da Praca do Comércio a fim

de poder Sua Magestade mais comodamente fazer uso dos banhos das Alcacerias"

(43). Antes, o mesmo jornal noticiara outro tipo de uso da Pra^a:
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"A 10 Suas Magestades foram ao Palácio da Praca do Comércio ver deitar um

magnífico fogo de artifício que ali se achava armado na fonna de um jardim tendo em

scu fundo um edifício de boa arquitectura omado de figuras emblemáticas o quaJ

dcpois de vanedade de vistas executadas no jardim, íicou todo iluminado com a rrais

bnlhante perspectiva. Seguiu-se um vistoso e muito variado fogo do ar que acabou por

satisfazcr o inumcrável concurso de espectadores que enchia a Praca e cobria todas

as eminências da Cidade" (44).

Ou seja, ao contrário do que acontecera com seu pai, o Senhor D. José. D.

Maria e a sua corte amavam aquela pra<;a ainda em edificacjio, talvez recordados da

grande festa da entronizacão da Rainha - enquadrada por cenográfica arquitectura

efémera montada, curiosamente, por Mateus Vicente (45) -

que iniciava uma nova

tradiyão, retomada em 1861, aquando da aclamacão de D. Luís (46). As suas

frequentes estadias no improvivado Paco permitiam-lhe um inédito contacto com o

povo, que nem em Queluz nem na Ajuda era possível, estranho aliás aos princípios do

absolutismo iluminado que continuava a nortear a accão dos seus ministros:

particularidades eastiyas da corte portuguesa onde o fausto era quase inexistente (47) e

se mantinham vivas as tradigoes senhoriais de um quotidiano gerido pelas poderosas

clientelas (48).Mas as razôes mais imediatas da intencão de ampliar o Paco de Lisboa

relacionar-se-iam sem dúvida com a doenca pública da rainha, declarada em 1791:

havia então ainda esperanya de a curar e a frequência das águas tennais do Terreiro do

Trigo seria considerada positiva. O que mais uma vez confirma a hipotese de datacão

que acima sugerimos para a Memôria de Costa e Silva.

O arquitecto, habituado e sempre submisso â encomenda cortesã, aceitou sem

sinais de dúvida em relacão â sua pertinência, o repto que lhe era lancado. Estudou o

assunto sobre as "plantas", "eomo tambem sobre o lugar mesmo", e não se exime a

criticar "os defeitos que ainda os menos intelligentes na Arquitectura civil podem

facilmente observar nestes edificios". Eles eram "tantos e taes" que "sem huma grande

despeza em destruir e reedificar, como seria necessario, a maior parte delles, nunca se

167



haô de poder reduzir a huma elegante e decoroza habitacão, e verdadeiramente digna

da Magestade".

O único merecimento daquela Praya era a sua "situacaô em todo o sentido

admiravel". De resto, refere a desproporcão, "as arcadas estreitas, baixas, e miseraveis"

que "naô deixaô em parte alguma lugar para huma decente entrada, qual se requer em

hum palacio de hum grande Principe soberano". Além disso aeusa "a monotonia, que

reyna em todos estes edificios, e em todas as partes delles, contraria aos preceitos do

bom gosto, faz que a vista delles seja bastantemente dezagradavel". Esta insuficiência

grave
- "com effeito a monotonia em materia de Arquitectura he hum tal vicio, que

ordinariamente por elle fica perdida, e como aniquilada a elegancia e beileza" -

permite-lhe afiar a crítica maldosa: o Arquitecto que tal fizera ignorava "as regras e

preceitos do bom gosto". Conceito lato este que, poucos anos mais tarde, Costa e

Silva bramiria também contra Caetano de Sousa, mas então pelo seu excesso de

"pilastrinhas e contra-pilastrinhas" (49).

Mas apesar do repetido "embarayo" e "difficuldade" com que deparava não

desiste de satisfazer o encomendador: a solucão que propôe é a de "escolher aquella

parte. que já tem occupado, e que actualmente habita com a Sua Real Familia". Havia

que "desmanehar-se a parte que esta feita do arco da rua Augusta": "com as columnas

que tem, e com outras que faltaô, poderia-se fazer tal distribuiyão e de maneira, que se

viesse a formar hum bello e elegante frontispicio, e abrindo o ingresso do Real palacio

na bocca da mesma rua Augusta, os dous edificios, que agora se achaô separados,

ficariaô unidos, e formariaô como hum corpo so".

Considerando que tal bloco seria insuficiente "para todas as accomodacoens

necessarias", avanca áo assassinato da Praya para o da perspectiva da Baixa: "se

poderiaô juntar a ella a rua nova de el Rey, e tambem os dous quarteiroens immediatos

de casas, que ficaô entre a dita rua nova de el rey, e a outra chamada dos Algibebes".

Obtinha assim "huma ilha toda unida, cuja planta seria um quadrilatero, o primeiro e

principal lado do qual seria o da Real praya do commercio, o segundo o da rua dos
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ourives da prata, o terceiro o da rua dos Algibebes, e finalmente o quarto o da rua

Aurea".

Sobre "tal planta", "poderia Sua Mag.de ter huma decentissima habitagaô com

largo campo para pateos, jardins, e quantidade de commodos, que sendo por si mesmo

necessarios, ao mesmo tempo fazem o decoro e a beleza do palacio". O inconveniente

não era grande, na sua opinião: "a rua Augusta, ainda que algum pouco abbreviada,

nada perderia da sua belleza". Acha mesmo que ganhava: "acabando ella, e

terminando-se contra huma das principaes frontarias do palacio Regio, ficaria mais

vistoza e com maior decoro". E ainda admite "o projecto de se unirem â Ilha", 'por

meio de passadicos, alguns dos edificios contiguos, quando Sua Mag.de ainda

quizesse, ou Ihe fosse necessario huma maior e mais ampla habitacao". Neste casc, no

entanto. auto-recua: "melhor serå qualquer outro expediente, do que este que depende

de arcos e passadicos, os quaes embaracando as ruas, naô deixariao de cauzar a esta

alguma deformidade".

Para não destruirmos definĩtivamente a imagem positiva de Costa e Silva - o que

seria desadequado e, evidentemente, injusto
- convém utilizarmos as regras do discurso

cortesão da época. Ele era sincero no seu desamor pela grande Praya, pela sua

"desproporcão" e sobretudo "monotonia". São críticas recorrentes no tempo mariano

que Cyrillo estendia a toda a obra dos arquitectos pombahnos (50). Todavia, o nosso

autor constantemente reforca a dificuldade do projecto, querendo talvez sugerir a sua

desadequayão. Cumpre o pedido feito mas, no fmal da Memoria, insiste: é uma

solucão, a que não faltará o "decoro" e "huma segura e permanente durayaô" porém...

so "Sua Mag.de não querendo em outra parte hum palacio regio de fabrica

inteiramente nova".

Afinal é esta proposta que subentende toda a resposta e talvez o Marquês de

Ponte de Lima, com idênticos hábitos de decifrar num texto os diversos níveis do seu

significado, a tenha entendido. Costa e Silva dispôs-se a ser a Viradeira do pombalino
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e subtilmente recua, não por respeito em relacão ao lugar mas sugerindo uma

encomenda ab initio que. naturalmente, mais o interessaria.

Não acabou neste episodio burlesco a reflexão de Costa e Silva sobre a Praca do

Comércio. Além de se ter debrucado sobre o projecto da Cadeia da Relacão, cuja

importância Cyrillo excessivamente exagerou (51) -

e que, se tivesse sido construída,

perturbaria a inteireza arquitectonica e urbanística c\o lugar, provando, mais uma vez,

que o desentendimento da Praya era geral e se estendia aos encomendadores - ele

elaboraria, em 1803, um parecer mais técnico sobre o acabamento da Praea, na

sequência da venda dos três lotes, sobre a Rua nova d'El Rey, que, antes, eram

precisamente os destinados â Cadeia.

Vendidos por elevados valores a três descendentes de potentados pombalinos -

Geraldo Venceslao Braamcamp, herdeiro dos Cruz, José Pereira de Souza Caldas e

Maria Gertrudes Roza Pereira Caldas (52) - com a obrigacão de edificarem "no termo

legal", seguindo "o Risco do Plano da Cidade", decidiu-se que "as quantias

resultantes das arremattagoens (...) sejaô apticados á reedificagão da Praga do

Commercio, e rccolhidos em hum Cofre de trez Chaves devedidas pelo Conselheiro

Fiscal das Obras Publicas, pelo Pagador e pelo Escrivaô (...) e que toda a despeza

que se pagar deste Cofre, preceda pozetivo Despacho do mesmo Fiscal" (53).

Datada, curiosamente, da data simbolica de 1 de Novembro de 1803 -

quando se

celebrava o 48" aniversário do Terramoto - esta Portaria confirmava que a

reeonstrucão da cidade continuava a ser uma necessidade politicamente assumida e

que, sem dúvida, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, Presidente do Real Erário, muito

gostaria de ter concluído. Definitivamente afastados os projectosos ameacadores do

Marquês de Ponte de Lima para operacionalizar a Praca
-

com palácio e com cadeia! -

tratava-se agora apenas de a concluir. Em primeiro lugar a ala ocidental que,

literalmente, patinava em alicerces instáveis.

E sobre esta questão que se pronuncia Costa e Silva que, de novo, não se exime

á crítica e â auto-valorizayão: "Se se tratasse de edificar huma nova praya, poderia eu
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fallar geralmente dos modos, com que ellas devem ser construidas, e tambem das

proporcoens, que devem ter os edificios. que as circundão relativamente tanto â

grandeza dellas, como tambem aos differentes usos dos mesmos edificos".

Porém, considerando que "a Real Praca do commercio esta quasi inteiramente

edificada ", ele limita-se a fazer vistoria para concluir que nada encontrara "contraria a

sua solidez" e que o que faltava concluir devia ser acabado "do mesmo modo",

salvaguardando apenas que "se Ihes poderia ajuntar alguma decoracão na balaustrada

por cima da cimalha real com alguns ornatos allusivos ao uso, ao qual os mesmos

edificios foraô destinados".

Sugere ainda que, "por causa do mao terreno em que foraô fundados", "os oito

arcos eontiguos ao torreão" -

"que fica da parte do Arsenal" - fossem "apeados: e

então consolidando-se os seus alicerees poderao ser novamente construidos, como jâ

se praticou no iado da frente da Alfandega".

Quanto aos "toneoens", embora não tivesse descoberto "que tenhaô tido algum

prejuizo ou damnificacaô", pareceu-lhe - "tendo considerado o tamanho das salas, e a

grossura das paredes
"

-

"que estas naô tem sufficientes encontros para poderem suster

hum zimborio de pedra; e por consequencia devem ser cubertos de madeira, e esta

cuberta de chumbo ou cobre, ou de outra qualquer materia impenetravel â agua".

Observa também - não querendo discutir a "belleza e bom gosto destes dous

torreoens" -

que "a eimalha naô me parece a mais propria e conveniente, porque sendo

como mostra o desenho as pilastras, que a sustentaô da ordem Jonica; a cimalha he

ornada de triglifos, e metopas, coisas que saô caracteristicas da ordem Dorica". Pior

do que este grave atentado ao formalismo classicista -

que afirma aqui com o mesmo

esquematismo escolar que cumpriu no Real Erário e propôs para a Ajuda -

era a

questão funcional: "vejo depois no desenho por cima desta cimalha riscada huma

varanda, e não vejo nem sei qual uso possa ella ter, porque se o interior deste edificio

consiste todo em huma sala, naô chego a compreender po onde se possa dar serventia

a esta varanda". Em contrapartida, entendia que o "zimborio, que serve de cuberta ã

grande sala, me parece muito simples, quando poderia ser decorado de algumas faixas
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e outros ornatos accomodados â quaiidade destes edificios". Neste easo, retomava,

sem o saber, o espírito de Carlos Mardel ou do Reinaldo Manuel da Basflica da Estrela

.... A Praca não estava conciuída mas a estética de Eugénio dos Santos estava

definitivamente enterrada!

Eventualmente, as dificuldades técnicas e a morosidade de retomar as obras

interrompidas da ala ocidental da Pra<;a, conduziram, mais uma vez, os poderes a

privilegiar a cenografia. Segundo o testemunho de João Pedro Gramosa, que atribui

toda a iniciativa ao Fiscal das Obras Públicas, Sebastião da Cruz Sobral -

o terceiro

Cruz, depois de Joaquim da época pombalina, e Anselmo José do governo efectivo de

D. Maria I -, os "sessenta e tantos mil cruzados", apurados na hasta pública dos

"terrenos que olhão para a Rua Bela da Rainha, destinados para a caza da Suplica<;ão"

foram empregues na "obra do Arco da Rua Augusta (Fig.70): "Com efeito adiantou

huma pequena parte dele, e colocou as tres columnas da mesma parte, do Nascente

que fês conduzir da Pedreira de Paco d'Arcos aonde se achavão desde o principio

daquela obra; como porem se consumisse nisto o dinheiro produzido dos Terrenos

enão pudesse alcangar do Erario Regio consignacão alguma, veio a obra a ficar quasi

no mesmo estado, em que se achava" (54).

Ora, na Memoria de Costa e Silva, anteriormente referida, elaborada

precisamente em 1803, ele referia-se também ao Arco: "a parte delle, que fica da

cimalha para cima, me parece pouco correspondente â parte inferior, porque sendo

esta decorada com columnas grandiosas; pelo contrario a parte superior a vejo com

ornatos, que pouco conespondem ao caracter da ordem; e depois a torre que fica por

cima de tudo me parece muito mesquinha a proporcão do mais". Feita esta crítica,

eventualmente pertinente, o arquitecto envolve-se num discurso pouco ciaro que

parece sugerir uma proposta de substituir o projeeto de Mardel por um arco triunfal

"eomo foraô antigamente erigidos os arcos deste género para perpetuar a memoria de

algum assinalado triunfo": "isto posto lembra-me, que havendo-se de acabar o arco, de

que se trata, se poderia converter em monumento allusivo âs memoraveis accnens do

172



Principe Regente nosso Senhor, que tem usado de todos os meios possiveis, e

empregado todos os seus paternais cuidados em procurar a paz e o bem dos seus fieis

vassallos, motivos os mais dignos de huma e bem gloriosa memoria".

Esta estimulante sugestão esbarra, no entanto, no desenho (Fig.71), publicado,

creio que pela primeira vez. por Ayres de Carvalho (55) que apenas leu a inscrigão

superior ã direita: "Copia do projecto do Architecto José da Costa e Silva para o Arco

Triunfal da Praca do Comércio no principio da Rua Augusta". E baseado nela que

admite ser de Costa e Silva a célebre "Perspectiva imaginária da Praea do Comércio"

(Hg.72), atribuída por Franca, e em geral por todos os outros estudiosos deste tema,

hipoteticamente a Carlos Mardel (55a).

N'o entanto, o desenho, que pertence ao Arquivo da ANBA, tem outra inscri^ão,

ao alto, a esquerda: "N° 5 O original é assinado pelo Conde de Oeiras" o que cleixa

como única hipotese interpretativa que Costa e Silva se Iimitou aqui a copiar um

modelo antigo. talvez de Carlos Mardel, exactamente o que aparece na citada gravura

e que constitui'a sem dúvida o projecto aprovado para a edificacão do Arco da Rua

Augusta, depois de definitivamente afastada a proposta inicial de Eugénio dos Santos.

Sendo assim. o entendimento possível, a partir de dados aparenterrente

contraditorios. é admitir-se que, mais uma vez, Costa e Silva se dobra âs sugestoes da

encomenda cortesã: abdicando do seu proprio projecto, que não terá merecido grande

simpatia, aceiUi desenhar o arco e a respectiva torre da presumível ideia mardeliana!

Confirmando cue a Viradeira não existiu na área da projectagão arquitect6nica z no

entendimento da cidade: nem pelo retorno do banoquismo nem pela afirmayão do

neociassicismo. A situagão era antes, e continuou a ser na viragem do século,

dominada por um eclectismo sem grande fundamentayão teorica e suspenso do(s)

sentido(s) da encomenda.

Embora tudo tenha de novo ficado adiado -

completar-se a ala cxndental da

Praca, erigir-se o Arco - vale a pena determo-nos noutra proposta. apresentada por

Fabri, certamente no mesmo ano de 1803 em que se tentou retomar os trabalhos.
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O desenho foi também publicado por Ayres de Carvalho (Fig.73) e, neste caso,

descola de facto dos de Eugénio dos Santos e de Carlos Mardel, propondo a

substituiyão da tradicional torre pelo motivo abstracto da pirâmide sobre soco

paralelipipédico que utilizara no túmulo algo piranesiano (Fig.74), composto em honra

do príncipe de Waldeck (56). Esta figura tonica apresenta-se no entanto envolvido

numa decoracão densa, tanto na emolduracão do arco como nas composicôes

escuitoricas laterais, pronunciando também o eclectismo, percorrido embora por um

sopro pré-romântico a que Costa e Silva parece ter sido de todo estranho. Por isso,

nada tinha que ver com o espírito da Praga pombalina que. apesar da sobranceria

crítica, o arquitecto português entendia melhor, repetindo o gesto conciliador que, no

ano anterior, manifestara em relacão ao projecto do palácio da Ajuda de Caetano de

Sousa.

Lisboa nada ganhou com estas polémicas, também bastantes pessoalizadas: a

situacão eminente de Guerra, o envolvimento no estaleiro da Ajuda, e sempre o

desamor epocal pela obra-prima da arquitectura e do urbanismo pombalino

determinaram que os trabalhos mal se tivessem iniciado. S6 quase meio século mais

tarde, os românticos se apoderiam dela com um súbito e algo preverso empenho

patrimonial. Como mais tarde havemos de ver. O que para já importa mais uma vez

sublinhar é que não foi por culpa da Basflica da Estrela, há muito terminada, que não

se completou a Praca. A cidade não tinha centro, ou os seus centros

(des)multiplicavam-se: afastado o Marquês, chegara o tempo dos gestos e dos actos

individuais e não tardaria que o príncipe D. João sonhasse criar uma nova capital... no

Riode Janeiro.

174



3.4. Os projectos para o Chafariz monumental do Campo de

Sant'Ana e o Hospital da Marinha

Do conjunto de projectos para a edificacão de uma rede de chafarizes públ cos,

alimentados pelo Aqueduto da Aguas Livres de fundagáo joanina, que foram sendo

construídos ao longo da segunda metade do século XVIII e até meados do seguime, o

Chafariz monumental do Campo de Sant'Ana eonstituiu uma das mais ambiciosas

propostas. Segundo um dos principais biografos de Pina Manique, F. A. Oliveira

Martins, o Intendente Geral da Polícia foi o grande impulsionador do projecto,

aprovado por Aviso de 21 de Maio de 1794 (57). Previsto para um dos extremos do

Campo, â entrada da Carreira dos Cavalos (actual rua Gomes Freire de Andrade) deve

relacionar-se com a monumentalizayão do sítio que as obras de reconstrugão da igreja

do Paco da Bemposta particularmente assumiam, quer pela animacão rococ6 da

fachada, quer, sobretudo, pela escadaria de acesso, terminada por Manuel Caetano de

Sousa em 1793.

Os três primeiros projectos conheeidos (Fig.75), dois dos quais datados de 1789

(58) mas nenhum deles assinado, são variantes da tipologia arquitectonica adossada, de

que Carlos Mardel elaborara uma diversidade de modelos, por exemplo para o Rato,

para a Esperanya e para as Portas de Santa Catarina: enquanto os primeiros se

apresentam prôximos da formalizay'ão mardeliana - desenvolvendo um motivo de

portico central rectangular com frontão tnangular, embora com uma geometrizayão

manifesta das molduras e pináculos -

, o terceiro é uma euriosa variante rústica, rruito

eciéctica e algo ingenuísta que, pelos valores decorativos do aparelho, recorda a fonte

cnnstruida no jardim do palácio Quintela, certamente no início da década de 179C. Se

tivesse sido escolhido, este projecto enunciaria bem o eclectismo predominante no

tempo, nomeadamente a submissão da arquitectura ao discurso decorativo de uma

cenografia pré-romântica que, nessa situacão estética, tende a transpor para a cidade

os valores efémeros e intimistas dos arranjos dos jardins.
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Entretanto, dois outros desenhos (Fig.76;l), não assinados e não datados, foram

elaborados: um, fundindo os que são designados por "primeiro" e "segundo projecto",

apresenta-se como um alyado geométrico, modulado por pilastras de justa fendida,

frontão triangular coroado por estátua, e um conjunto de três escadas de acesso que

dinamizariam a platitude da composicão e será, segundo o parecer abalizado de Horta

Correia, da autoria de Reinaldo Manuel, eventualmente recompondo as propostas

anteriores também suas; o outro, representa uma opcão bem diversa, recuperando a

tipologia do chafariz escultorico -

que. eciecticamente, remete para o das Janelas

Verdes mas também para o do Carmo -

e sugere uma espécie de memorial a que se

acede por escadaria central, ladeando os dois tanques, coroado por uma elevada

pirâmide de arestas fendidas. Nos quatro topos do elegante soco de suporte,

apresentam-se esculturas femininas banoquizantes, seleccionadas, do "systhema de

Cesar Ripa" para representarem a "Magnificência, a "Utilidade Publica", a

"Liberalidade" e a "Providência". Neste caso, interessa-nos sublinhar a permanência de

uma atitude eciética, assumida no eontraste entre a relativa ordem arquitectônica e a

agitayão nervosa da escultura que lembra o contraste estético existente no átrio do

palácio da Ajuda entre estas duas expressôes artísticas, apontando para a longa

sobrevivência operativa do cicio, ou ainda da mão, de Machado de Castro.

Mas todos estes cinco projectos foram afastados em favor de um sexto

(Fig.77;l), superiormente aprovado em 11 de Julho de 1794, e que tem sido

naturalmente atribuído a Francisco Antonio Ferreira, responsável pela direccão da

Obra das Águas Livres desde a morte de Reinaldo Manuel, em 1791. No entanto, o

texto inscrito, lateralmente, no proprio desenho, parece-nos ambíguo: "O Architecto

da Real Obra das Agoas Livres faya executar pelos M.es empreiteiros a Planta q. vai

Rubricada pelo Ex.mo Marquez Mordomo Mor". "Fazer executar" não significa

necessariamento afirmacão da autoria o que me permite, colocar como hipotese

provável que, pelo menos parcialmente, talvez tenha razão Ayres de Carvalho, ao

atribui-lo a Costa e Silva (59).
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De facto. este investigador publicou uma Memôria do arquitecto - do imponante

fundo documental vendido â Biblioteca do Rio de Janeiro - em que minuciosamente

descreve os planos para dois chafarizes 'que me forao ordenados". De um deles,

conhece-se o desenho (Fig.78) - identificado Uimbém por Ayres de Carvalho -

, datado

de Bolonha, 1773 (60). Do segundo, o desenho não foi ainda identificado mas a análise

cuidada do texto admite a consideracão que ele terá inspirado o projecto aprovado

para a Campo de Sant'Ana: vinte anos depois da encomenda, no momento em qce se

ocupava do teatro de S. Carlos e estava em vias de assumir a obra do Real Er,irio,

Uilvez o Intendente Pina Manique lhe tenha solicitado que se debrucasse sobre o tema,

aproveitando ele a antiga memoria, elaborada no período inicial dos estudos em

Bolonha.

Em comum há, entre o texto e o desenho aprovado (Fig.77; 1 ), a organizacão

em três corpos distintos e sobrepostos - o primeiro dos quais eoberto de "pedra tosca

ou tuffo" e o terceiro, que "se vai estreitando", constituindo uma elevada pirâmide -

e

a abundância de escultura, a única componente do projecto que viria de facto í. ser

realizada (61). Todavia, a leitura atenta da Memoria manifesta também diferencas

consideráveis: Costa e Silva, estudante, ideara o Chafariz com os perfis octogonais e o

conjunto escultoricamente destacado em todas as suas fases, enquanto o plano,

aprovado em 1793, adopta uma composigão adossada e de seccôes quadrangulares.

Ou seja, ele previa uma peca para o centro de uma praca
- tal como no projecto de que

se conhece o desenho - e o que foi decidido inscreve-se em vasta meia laranja, muito

cenográTica e de despojada molduracão arquitectônica.

Seja ou não da autoria de Costa e Silva, este projecto confirma o desejo de

monumentaliza^ão dos responsáveis pela Lisboa mariana, fracassado como o

contemporâneo conjunto escultorico celebrador de D. Maria I destinado â praca da

Basflica da Estrela (62), Uilvez porque os agentes de decisão envolviam diversas

personalidades, concorrentes entre si: Pina Manique que fez construir o Teatro de S.

Carlos mas falhou aqui, o Marquês de Ponte de Lima que não chegou a erguer o ReaJ

Erário, fmalmente D. Rodrigo de Sousa Coutinho, o "novo Pombal" como o
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designaram (63) mas cujo tempo político careceu da ordem e da autoridade capazes de

enquadrar os seus objectivos desenvolvimentistas. No entanto, apos vinte anos de

intencôes e actos dispersivos, parecia que ele seria capaz de impor uma nova norma

esclarecida. Fê-lo pela ultrapassagem deliberada de Manuel Caetano de Sousa, em

relacão ao projecto do palácio da Ajuda. mas enunciou-a também noutras iniciativas.

Desde logo, ainda enquanto responsável pela Secretaria de Estado da Marinha, com a

encomenda a Francisco Fabri do Hospital da Marinha.

É possível que a escolha deste arquitecto tenha sido intencional. D. Rodrigo

pretendia, com a encomenda, feita em 1797, criar uma institui^ão que servisse não s6

para "albergar os Doentes, que hoje estão mal acommodados no Desterro", mas fosse,

simultaneamente, "hum Laboratorio Chymico, e Dispensatorio Farmaceutico, que

diminuiria de muito a Despeza do Hospital" (64). Ora Fabri possuía uma experiência

comprovada nesta matéria, desde o seu projecto de 1785 para o Hospital de Medicina

-

cuja edificacão foi iniciada mas não conciuída (65) - ao Hospital da Misericordia de

Faro: além disso, dedicara. ainda em Bolonha, uma particular atencão â componente

tecnicista da sua profissão, tendo acedido, em 1789, â Academia Clementina pela sua

competência "na arte geométrica, matemática e Arquitectura Civil", altura em que

declarava estar a preparar um "Tratado sobre a maneira de usar praticamente a

Mecânica nos Edificios de Arquitectura Civil, e Hidraulica" (66). Sem dúvida D.

Rodrigo conheceria este cumculum, confirmado no empenho com que resolveu os

problemas da canalizayão e de aquecimento das águas para as cozinhas e banhos

termais, confrontando-se com especialistas ingleses na matéria (67).

Mas o que, do ponto de vista da cidade, nos interessa realyar é a notável

implantavão do edifício (Fig.79;l-2) -

que aproveitou o extinto colégio dos Jesuítas -

apresentando dupla entrada, uma numa cota mais elevada sobre o lado sul do Campo

de Santa Clara, e outra, a um nível inferior, sobre a estreita Rua do Paraíso onde me

parece que deixou ticar uma dos portais do extinto estabelecimento, confirmando o
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empenho patrimonial, em relacão ås pre-existencias qualificadas, que antes manifestara

na reconstrucão da igreja de Santa Maria de Tavira.

Valorizando também os elevados algados pré-existentes, nomeadamente os que

descaem sobre o forte deciive da Cal^ada do Cardeal, Fabri disciplinou o conjunto

através de um jogo despojado de pilastras e comijas, superiormente riunadas por

pináculos e frontôes de que hoje s6 resta o do corpo nobre e o arranque de outro na

fachada sobre a Rua do Paraíso. Obra utilitária -

que permitiu ao encomendador gabar-

se da sua economia de "que toda a Lisboa está persuadida" (68) - ela reactualizava

eventualmente o espírito do colégio jesuítico, mas conformava-se também â estética

operativa do pombalino, utilizando a sua proximidade em relacão â projectayão neo-

ciássiea. Constituía-se também como contraponto modemo ao lado norte da praca,

animado pelos palácios joaninos e pela réplica, então recentemente construída, da casa

nobre de Sinel de Cordes. FinaJmente, afeicoava-se, com mestria, ao corpo mesmo de

Lisboa, penhascoso e ondulante: impunha-lhe um volume compacto, rigidamente

dinamizado pelo ritmo dos vãos e das cantarias, que inferiormente se abria,

enriquecendo a ordem urbana tradicional de sobreposicão dos arruamentos, e, na

fachada nobre, iludia as proporcôes avantajadas áo conjunto, fazendo avancar com

elegância o par.o central onde, numa superfície restrita, se concentram os elementos

compositivos nobilitantes.

3.5. () Passeio Público e o Passeio do Campo Grande

Apesar do fracasso de uso que constitufa o Passeio Público (Fig.80) - delineado

por Reinaldo Manuel a partir de 1764 -

por duas vezes encontramos, na época

mariana, a expressão do desejo de lhe introduzir melhoramentos.

A primeira logo em 1781, numa earta, infelizmente sem documenta^ão anexa, de

Anselmo José da Cruz dirigida ao Marquês de Angeja (69). Nela se dá conta, sobre "a
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informagão, que mandei tirar por Francisco Antônio Ferreira", da "ruina em que se

achão as estacadas do Passeio Puhlico, da parte do Sul, e Norte, as quaes se devem

Ioí>o mandar reparar" (doc.51). Simultaneamente, enuncia-se um conjunto de

desejadas medidas: "cuidar em fechar o dito Passeio, removendo os embaragos que

houver a estefim"; "tirur a Planta com o accrescentamento que deve ter ("á parte do

Sul") e o Portal, que se Ihe hade pôr"; "quanto á parte do Norte, he necessario saber

o que há a este respeito, e o que está determinado sobre o Chafariz, e a Cascata que

hade levar, e aforma em que se assentou uitimamente se devia executar"; finalmente,

era "precizo acabar os dous Lagos com os seus assentos em termos habeis havendo

occazião opportuna a essefim".

Verifica-se assim que o projecto não estava concluído -

nem sequer no seu

fechamento -

e que se hesitava ainda sobre os equipamentos lúdicos do "Chafariz" e da

"Cascata", sugerindo-se que existia um novo projecto "ultimamente" determinado. Ou

seja que se trabalhava (eertamente ainda Reinaldo Manuel) em termos de enriquecer

cenograficamente o espayo. Pouco, todavia, se terá feito como indica a compila<y'ão

que organizámos sobre as despesas com esta rúbrica a partir do Livro Mestre do

Donativos dos 4«7r: 33 420$875 rs, entre 1781 e 1794, 21 642S800 rs dos quais no

período de 1785 a 1794 (70), verbas que incluem o pagamento de ordenados e os

trabalhos rotineiros de manutencão.

Em 1802, voltamos a encontrar o tema, num "Avizo dirigido a Luiz de

Vasconcellos e Souza" da parte de D. Rodrigo de Souza Coutinho, acompanhado

"com o Mappa do Passeio Publico, a Representagão de Domingos Vandelli, a

respeito de se completar a Obra do dito Passeio, conforme o seu risco" (doc.52).

Mais uma vez, esta importante Memoria não possui a referida documentayão anexa

mas, mesmo assim, vale a pena analisá-la.

Comeya o ilustre botanista por contextualizar o problema: "A Inspecgão das

Obras Publicas no ultimo Reinado adquerio o îerreno, que agora occupa o

principiado Passeio, e o mais athé ao Jardim Da Inquizigão e foi aplanado". Afirma

depois que "Ha nove, ou dez annos, que huma parte deste terreno foi occupada com

180



Barracas de Particulares", dado importante que sugere não s6 que os muros não

estavam consruídos na sua totalidade mas que, desde a intenyão do Marquês de

Angeja de 1782, anteriormente referenciada, a situayão se tinha agravado. Observa

ainda que "Parte da Agoa do Chafariz dAicantara destinada para o Passeio, e,

tambem no dito tempofoi desviada". Finaimente, depois de considerar que "querendo

completar-se o Passeio Publico segundo o seu risco, ainda faltão 300 palmos",

propôe um modesto alargamento, "marcado na planta" que não encontrámos: "para

ter espago sufîiciente para formar neile hum Jardim Economico, capaz de conter a

Collecgão das Plantas Medicinaes, Cereaes, Leguminozas, de Pastos, Tintorias, como

aquelle do Real Jardim Botanico, se deve estender mais 160 palmos". Ou seja,

admitia-se então de certo modo operacionalizar o jardim, ampliando, ou mesmo

substituindo, a sua funeão lúdica por outra mais didáctica, de acordo corn o

entendimento epocal de uma espécie de "jardim fisiocrático".

Mais uma vez pouco se avancou mas uma importante informagão está ainda

contida nesta Memoria: "-4 principal Obra consiste nos Muros, por que o mais se

pode executar pelos trabalhadores do mesmo Passeio, d excepgão dos Canos'. E

apresenta dois orcamentos alternativos, elaborados por Jozé Antônio Pires: "sendo de

pedra e cai, 1 440$ rs, e de Taipa com alicerces de pedra, e Cal, 660$ rs",

terminando: "o risco do Jardim, se executará, quando se resolver a dar princip'o â

Obra". Ou seja, e os dados não parecem controversos, o jardim delineado na década

de 60 e plantado com os freixos oferecidos por Jacome Ratton (71), so na regência de

D. João. e por accão conjugada de D.Rodngo de Souza Coutinho e do Presidente do

Senado, Luís de Vasconcelos e Souza, fora efectivamente murado. Sem portal, lem

chafariz, nem cascata que os liberais de 1830 finalmente haviam de edificar, talvez

aproveitando os desenhos "ultimamente" aprovados a que se referia o Marquês de

Angeja, em 1782! Convenha-se que se trata de tudo - de inoperância, de incapacidade

de mando consistente mas não de Viradeira. Carl Ruders. que esteve em Lisboa entre

1798 e 1802, deixou-nos uma descricão bastante exacta do estado do Passeio,

eventualmente no período final da sua estada:
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"O jardim 6 grande. bonito e asseado. mas no vclho gosto francês. Tem assentos

comodos por toda a partc e, no muro quc o ccrca. mirantes com bancos de pedra, uns

cm frcntc dos outms. c largas frcstas guamecidas com lindas grades de feiro, através

das quais sc podem vcr, muito â vontade as ruas quc circundam o jardim" (72).

Entretanto, apesar das dificuldades em completar o Passeio Púbiico, surge, em

finais do século, o projecto de criar outro, no Campo Grande. A sugestão veio do

arquitecto José Manuel de Carvalho Negreiros que a enuncia no seu manuscrito

Aditamento ao Livro Jomada pelo Tejo..., escrito em 1797 (73): comecando por

afirmar que "em todas as cidades grandes e pequenas deve haver passeios, e

divertimentos públicos", aproveitando-se para isso "alguns baldios", considera que

essa é a voeacão do "campo grande e pequeno".

O objectivo da operacão seria triplo: primeiro, melhorar uma importante via

suburbana, "A cstrada Real que conduz para o Lunúar", para que propôe "sessenta

palmos de largo"; depois, transformá-la numa "lameda de ánoredo" "em todo o

prolongo do campo grande, com "fossos laterais" "ou largo cano" , "diversas fontes

em toda a circunferencia nas suas competentes situagôes", "todas as ruas em

esquadria com alguns bancos de pedra o que tudo ficava senindo para recreio e

utilidade pública"; finalmente, melhorar as instalacoes da tradicional feira do Campo

Grande e criar espacos também "para manejo de regimentos e para mercados".

Considerando ainda que "Devendo-se ampliar este terreno para o manejo de mais

Regimentos é preciso unir-se o campo pequeno com o campo grande executando-se

em todo este prolongo o projecto estabelecido dos canos cobertos".

Vem depois a dimensão utopica:

"Reduzido pois este Campo ao comprimento e largura ponderado o

guameceria de edifîcios grandiosos que serviriam para ornato e grandeza desta

Capital; julgo que seriam prôprios para este sítio os seguintes. Quarteis para

infantaria e cavalaria (...) um Hospital para invúlidos (...) um grande albergue para

pobres (...) uma cadeia ou prisão pública (...) um colégio para a mocidade de um e
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outrosexo; um recolhimento para mulheres (...) um Hospital para Emjeitados (...)

uma prisão para as mulheres sentenciadas ao trabalho público. Com estes e outros

semelhantcs cdifícios guarneceria este Grande campo o que tudo serviria de grande

utilidade â Nagão e de muito recreio para o Povo se entreter nos dias que não

devessem trabalhar (...)".

Este curioso texto ignora, eomo todos os enunciados ut6picos, os dados da

realidade: numa Cidade onde a reconstrucão estava por terminar, inciusivamente a

Praya do Comércio, onde se iam penosamente instalando os equipamentos públicos,

aproveitando a "heranya" dos Jesuítas - o Hospital de S. José em Santo Antao, o

Colégio dos Nobres no Novieiado da Cotovia, o Hospital da Marinha no Colégio da

Rua do Paraíso - onde se desistia de edificar a nova Cadeia da Relacão prevista para a

Praya do Comércio, onde a obra do Real Erário estava parada e onde se iniciava o

esforco, que se revelaria excessivo, de finalmente edificar o Palácio Real, Carvalho

Negreiros propôe uma série infindável de estabelecimentos - "este e outros

semelhantes" - numa área completamente excêntrica e sem meios de acesso

(Fig.81,82)!

No entanto, ele é particularmente interessante por três ordens de razoes:

primeiro porque revela incompreensão total em relacão ao recentíssimo projecto

pombalino de refazer a cidade, não procurando qualquer articulayão com ele,

ignorando-o com sobranceria, sobretudo no que nele fora também a dimensão utopica,

prevendo, a partir da Baixa, dois núcleos, esses orgânicos. de desenvolvimento de

Lisboa, um em direeyão ao Rato, Campolide e Campo de Ourique (Fig.4), outro na

zona oriental da cidade, através do vale dos Anjos (74). Este facto não manifesta sô o

desejo de auto-afirmacão do arquitecto mas quer dizer que, apesar da reconstruyão

continuar, ela já não era significante: não adquirira ainda a dimensão historica que os

românticos Ihe reconhecerão - na verdade não tanto por razôes estéticas mas enquanto

emblema político de uma breve era de grandeza
-

mas perdera a aura heroica e

determinada em que o Marquês de Pombal a envolvera. Não exprimia também os

desejos de apropriacão individual que caracteriza a sensibilidade do fim do século.
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eciéctica e volúvel, hesitando entre a fuga rococo e o despojamento ideologico do

neoclassicismo.

Em segundo lugar, o interesse desta proposta de Carvalho Negreiros (Fig.83)

articula-se com o futuro: o projecto de iigar a cidade ao subúrbio norte, através de

uma alameda centrada na Campo Pequeno e no Campo Grande é a primeira

formulacão do que, quase um século depois, viriam a ser as Avenidas Novas de

Ressano Garcia. Manifesta assim que, desde a forte articulacão expressiva e funcional,

elaborada por Eugénio dos Santos entre a Praga do Comércio e o Rossio -

com o

prolongamento convidativo de Passeio Público de Reinaldo Manuel -

, Lisboa tinha o

seu destino inscrito na expansão para Norte. Tal como sugeria Negreiros, aquele

engenheiro da Câmara Municipal aproveitou as possibilidades imediatas de "alguns

baldios", programando a nova cidade â ilharga da velha mas engrandecendo a Baixa

pombalina como o primeiro patamar duma extensa linha de civilidade.

Todavia, o interesse maior da proposta está no facto da sua concretizagão, no

que constituía a sua possibilidade epocal, como enuncia o Decreto de 7 de Dezembro

de 1801, dirigido a D. Rodrigo de Souza Coutinho pelo qual "se manda estahelecer

Passeios Públicos nos Campos Grande e Pequeno. sitos nos suhurbios desta Cidade,

fazendo se a despeza pelo Cofre do Donativo dos 4c7r" (doc.53). Afirmando ser

"proprio da boa Policia de huma grande Cidade, que os extengos terrenos que

arrodeão, se aproveitem de algum modo agradavel, e util", determinava, "por pessoas

intelligentes", "proceder d formagdo de hum Piano, pelo qual se estabelegão

convenientes Passeios Publicos nos Campos Grande, e Pequeno (...) e que

comprehenda assim a Plantagâo de Arvores, e qualidades destas, como os meios da

sua sustentagão, que quanto possível deve sahir dos mesmos Campos" . Propôe ainda

que, "tendo o mesmo Plano subido â Minha Real Prezenga, e Dignando-me de

aprovallo. o faga executar no actual Inverno, ocupando na Obra as pessoas que não

tiverem officios, ou occupagôes, em que se empreguem, pelos Salarios que achar

competentes" .
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Existe mesmo o desenho do projecto, assinado por Carvalho Negreiros,

apresentando uma arrumacão ortogonal das banacas da feira do Campo Grande e

delineando uma vasta alameda, ladeada de fiadas paralelas de arvoredo que é sem

dúvida o "Plano" aprovado naquela data.

Mais tarce, em 15 de Julho de 1824, as Obras Públicas apoiavam o requerimento

de Onofre Freire Loureiro, "feitor do Passeio do Campo Grande" que pedia

"augmento no seu vencimento". confirmando o "zelo e infatigavel actividade deforma

que o tem levado ao estado de peifeigão em que se acha". Conseguira ele "nâo sô

evitar as tentativas dos moradores circumvizinhos praticado com vista de aniquilar a

pôr em devacidão para pasto de seus animais e criagão" mas "tambem tem posto o

mesmo passeio em estado de culptura productiva e recreativa senindo de dezafogo

agradavel aos habitantes desta Capitai" (75).

Esta feliz conciusão da proposta de Carvalho Negreiros deve ser conotada com o

culto dos jardins característico da época que tinha a sua melhor expressão no Jaidim

Botânico da Ajuda mas se expressava também em numerosas reaiizacôes particulares,

nomeadamente na propriedade do Lumiar, fundada pelo Marquês de Angeja onde o

arquitecto trabalhou, sendo possível admitir-se que datasse de então o seu interes.se

por aquela zona. Esse interesse, simultaneamente fisiocrático, lúdico e higienista, é

também evidentemente já romântico, enunciando um recente empenho pela natureza

que se há-de renovar na série notivel de jardins lisboetas dos anos do primeiro

liberalismo.

Notas

1. Sobrc a rcconstnicao das igrejas pombalinas ver FRAN^A, 1977. pp. 176- 182;

CORREIA, J. E. Horta, 1984. 1° vol., pp. 422-434; GOMES, P. Varcla, 1988, pp. 23-29.

Estes autorcs analisam os problcmas de autoria e das tipologias estilísticas c rcmctcm pcra a

bibliograíia mais cspecílica sobrc cada uma delas. Particulamicnte estimulante é o texto de

Horta Correia que distinguc as soluc'ôes arquitectOnico-dccorativas adoptadas para as igrejas

185



pamquiais (mais "pombaJinas") e para as conventuais (mais "barrocas" e "rococ6") e.

tundamentadamentc, dcstaca a importância de ReinaJdo Manuel como pmjectista dos

principais tcmplos da Baixa (Mártircs. S. Juliao, S. Nicolau).

2. Sobre a Igrcja da McmOria. vcr FRAN£A, 1966. vol. 1. pp. 185; GOMES. P. Varela,

1988. pp. 23-24. Scgundo os Livros mestres do Donativo dos 4% (cf. Quadro 1) entre 1781 e

1785 foram ga.stos. ncste tcmplo. 65 605S583 rs. Sobre a reconstrueão da Igreja do Paco da

Bcmposla, vcr CARVALHO. Ayres de. 1979, pag. 47 e GOMES, P. Varela. 1988, pag.29.

3. Ver Quadro 1 quc regista, para o perííxlo entre 1781 e 1794, um total de despesa de

95 769$363 rs. Sobrc a importância deste Quartel ver CORREIA. J.E. Horta. 1984, 1? vol..

pag.439-442.

4. Vcr Quadro 1, rcfcrcnciando um total de despesa de 132 758$784 rs. entre 1781 e

1797.

5. Vcr ANDRADE. Scrgio Velloso. 1851; CORREIA, J. E. Horta, 1984, l9 vol., pag.

434-439.

6. Ver Quadro 1, refercnciando um totaJ dc despesa, pelo Cofre do Donativo dos 4%, dc

99 430$O80 rs. para o pcrfodo entre 1781 e 1792.

7. Ver CARVALHO. Ayres dc. 1979, pp. 13-35; sobre o Picadciro ver Uimbém

GUEDES. Natália Correia. 1978.

8. Ver Quadro 1, rcgistando. entrc 1783 e 1802, um total de despcsa, de 610 009$501

rs o que toma csta obra a mais cara do reinado de D. Maria I. envolvendo metade da verba

consumida pela Basílica da Estrela (1 248 81 1$837 rs.). Ver também GRAMOSA, 1802. 2°

vol., pag. 111.

Sobrc a qucstao da autoria dcste edifício. ver GOMES, P. Varcla. 1988, pag. 1 14, que

admitc a hipolcsc dc cla cabcr a José Manuel de Carvalheim Negrein>s c não a ReinaJdo

Manucl como tcm sido mais sistcmaticamente considerado. por exemplo. por BONIFACIO.

Horácio in Monumentos e edifícios notáveis de Lisboa. Tomo III: Lisboa. 1988. pag. 136-139.

Não cabcndo, no âmbito deste trabalho, uma análise detalhada sobre este importante

cdilício, vale a pcna. no entanto, salientar alguns factos: pclos dados da despesa do Cofre do

Donativo dos 4%, verifica-se que de 1783 a 1792 foram gastos 583 357$847 rs. que

corrcspondcm â quasc totalidade do custo globaJ (610 009$501 rs.). Todavia. entre 1792 e

1797 gastaram-sc mais 22 440$144 rs e. cntre 1797-1802. 4 211$500 rs. Ora. em

Rcprcscntacao dirigida por D. Rodrigo de Sousa Coutinho ao Príncipe regente, em 21 de

Jancim dc 18(K) (publicada por FUNCHAL, Marquês do. 1908. pag. 241-250), afirma-se: "A

Obra cxtcrior da Cordoaria acha-se suspensa, pclo último Decreto. c scndo visivel. e

dcmonsirados pela Conta, quc s6be á Real Prcscn^a a respeito da mcsma Fabrica as summas

utilidadc. c vantagcns. que a RcaJ Fazenda. e o Estado tem tirado da mcsma, e sendo

rcconhecido que devcndo continuar. a mesma Fabrica nos grandes Trabalhos necessita dc

Dcposito para Linhos. e outras Officinas. que se estavão construindo, e csquccêrão no primeiro
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Plano. lica clar.) quc sem damno do Real Servi^o se náo pode deixar de acabar a Obra

pnncipiada. c quc lambem a este respeito he indispensavcl publicar hum novo Decretc que

assim o detcrminc. Hc digno de nota que esta Obra tem sido fcita com summa acũvidade, e

com grandc cconomia bcm differente d'aquella. com que se fez a pnmeira Obra, e de que he

constantc ,sc divcrtirûo muitos Materiaes, e Trabalhadores para outra Obra no Ministerio da

Fa/cnda do Marque/ dc Angcja. se não me engano".

Vcrilica-sc assim quc existiram. na Cordoaria. duas campanhas dc obras, a segunda

muito mais ea)r6mica. c naturalmente muito mais restnta. do quc a primcira. É possíve que

dcla sc lcnha cncarrcgado Francisco Fabri quc. dcsde 1796. dirigia as obras de

"Aproveitamcnto do Fortc da Junqueira para se constmírcm Novos Arma/cns (CARVALHO,

Ayrcs dc. 1979. pag. 151). Vcr também RATTON. J.. 1992. pag. 195-197. que alirma ter

aprescntado um projccto rccusado para o mcsmo porto.

9. A análisc documental mais detalhada sobre a vida e a actividadc dcste arquitecto-

ccn6grafo l'oi fcita por CARVALHO. Ayres de. 1979, pag. 16. 29-30.

10. As mais actuali/.adas análises. do ponto dc vista da HistOria da Arte, sobre cstcs

ediíícios cstao contidas nas obras uue. sistematicamenie, vimos refcrcnciando, sobreiudo:

FRAN^A, 1966. vol. 1 c CARVALHO. Ayres dc. 1979. Mais especilicamcnte sobre a

Basílica da Eslrcla. 6 indispcnsável cousultar-se CIDADE, Manucl Percira, 1790,

CARVALHO, Ayrcs dc. 1979 (a) e VASCONCELOS. Luís A. Walter. 1989. Sobrc o Teatro

dc S. Carlos. BENEVIDES. F. da Fonseca, 1883 c ainda MARTINS, F. A. Oliveira, 1948.

pag. 347-349. quc. na transcricão de um Ofício do Inlendente Pina Manique ao Ministio do

Rcino. José de Seabra da Silva, de 21 de Junho de 1793, salienta bem o papel daquele na

dccisão da construca° do Teatn). Sobrc o Rcal Erário, deve consultar-se o Manuscrito de José

Manucl dc Carvalho Ncgrciros. 1797, 4° vol.. para enquadrar a polémica entre ele e José da

Costa c Silva c GRAMOSA. 1 802, 2° vol., pag. 1 2 1 - 1 25 que atribui a obra â megaJomana do

Marqucs dc Pontc dc Lima. acusando-o de nela ter gasto "Doze Milhoens de cmzados". valor

complctamcntc irrcaJ. a scr conlrontado com os elementos do Quadro 1, ondc se rcgista. entre

1790 c 1800. um total de 333 833$ 168, mcsmo assim mais de metadc do custo total da

Cordoaria(6IO(K)9$50l rs.).

1 1. Vcr VASCONCELOS. L. A. Walter. 1989.

12. Numa carta. cndcrecada a Martinho de Mello e Castro, em 25 dc Jancin) de 1793. o

Intcndcnte Pina Manique. procurando justificar o scu apoio a constmcao do Teatro de S.

Carlos alinna: "V. Ex.a não ignora quc todas as Cortes da Europa principiando pela de Roma

c acabando na da insignilicantc Republica dc Luco tcm scos Theatros, e a maior parte c.ellas

não se contcntando com hum so tcm trcz c quatro. o que não so faz huma partc do omamcnto, e

sobrccscripto das grandcs Cidadcs mas auxilião a Policia e esta se scrvc dcllcs muitas ^ezes

segundo as circunstâncias. ou para mctcr cm Rediculo alguns dos cosiumcs ameigadcs no

Povo, ou para promovcr as accôens Hcroicas c instruhir o mesmo Povo na ccga Odediencia aos
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Scos Principcs. scndo cstcs os frutos, além dos que mais deixo á ponderacío dc V. Ex.a que a

policia podc lirardos rcfcridos Theatros" in MARTINS, F.A. Oliveira, 1948, pag. 348.

l3.Tem sido diversa a fortuna crítica dos arquitcctos aqui citados. Para Reinaldo

Manucl. a obra dc refcrência. mais actuali/ada e estimulantc. é de CORREIA. J.E. Horta.

1984. quc. amplamcnte. cita a bibliogratia complemcntar. Quanto a Manuci Cactano de Sousa

c José da Costa c Silva. é indispcnsável utilizar-se CARVALHO, Ayres de. 1979.

particularmcntc o scu elcnco documcntaJ. No entanto, devc salicntar-se que, cm relagao a Costa

c Silva. aqucle historiador nao tcvc accsso directo aos documcntos legados por estc arquitecto â

Bibliotcca do Rio dc Janeiro, cujo inventário exaustivo é urgcntc rcali/.ar. naluraJmente in loco.

Em rcla(,ao a Manucl Cactano de Sousa. consuJte-se também o qualificado artígo de FERRÃO,

Leonor no Dicionário da Arte Barroca em Portugal. Lisboa. Prcsenca. 1989. pag. 462-464.

que inicia um justo movimcnto de reavalia^ão deste denegrido arquitccto. proposto já

antenonnentc por GOMES. P. Varcla. 1988, pag. 27-30. Quanto a Mateus Vicente de

Olivcira. consullc-se a síntcse de BORGES. Nelson Correia no Dicionário da Arte Barroca

cm Portugal, pag. 330-331 e as reflexôes de GOMES. P. Varela, op. cit., pag. 22-27.

14. Ver CARVALHO. Ayres de, 1979, pag. 37-74.

15. Rcfcrimo-nos as igrejas dos Mártires, S. Juliao e S. Nicolau atribuídas, por

CORREIA. J.E. Horta, 1984. a Reinaldo Manuel; ao Sacramento e a S. Paulo, atribuídas, com

dúvidas no caso da segunda de GOMES, P. Varela, 1988. a Remígio Francisco de Abreu

cnquanio Horta Corrcia a coniinua a considcrar de Reinaldo Manucl; a S.to Antonio de Mateus

Viccnte. Is Mcrccs dc Joaquim de Oliveira. a Encamagão e â Bcmposta de Manuel Caetano de

Sousa. Ver notas 1. c 2. destc capítulo.

16. Vcr síntcsc actuali/ada da questão em CORREIA, J.E. Horta, 1984, confrontando-a

com FRAN^A. J.-A.. 1977. Muito úlil nos foi também, para a contextualizacao joanina e

josefina, a disserta<;ao de ROSSA, Walter, 1990.

17. Vcrcapítulo l.pag. 31-33.

\X.Idem. pag. 39.

19. Ver MOITA, Irisalva "Igrcja dc Nossa Senhora dos Navegantes" in Monumentos e

edifîcios notáveis de Lisboa. Tomo 111: Lisboa. Lisboa, 1988. pag. 81.

20. Scgundo as obras elássieas dc rcfcrencia: FRAN^A, 1966, i9 vol. e CARVALHO,

Ayrcs de. 1979. Recentcmcntc. alguma contradicao desta lesc tem sido sugcrida: GOMES, P.

Varcla. 1988, nomcadamcntc pag. 79-91 e PEREIRA. José Femandes. "O neoclássico" in

Histôria da Arte Portuguesa (dir. dc Paulo Pereira). vol. III. Lisboa, 1995, pag. 192-193.

sublinharam - ainda que com enfoques e profundidades diversas
- o caráctcr de "fim de ciclo

cllssico" da obra de Costa e Silva o quc não é, de facto, exactamente o mesmo que

Ncoclassicismo.

21. VcrGRAMOSA. 1802, 2° vol., pag. 121-125.
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22. Os dcscnhos da lachada pnncipaJ c a planta foram publicados no Archivo da

Architectura Civil, Jornal da Associagão dos Architectos Portugueses, 1865, e repnxl. in

FRANQA. 1966, 1° vol., pag. 45-46. Outn) desenho da fachada principal. mais completo.

cncontra-sc na Bibliotcca Nacional do Rio de Janeiro e foi pb. por CARVALHO. Ayres de.

1979. 2" cxtra-tcxto, conjuniamcntc com a rcspectiva maquete que, scgundo aquele autor. se

cnconlrava entao exposta na Sala dos Archciros do Palácio NacionaJ da Ajuda.

23. Scgundo os dados, ngon^samcnte compilados por BENEVIDES. Francisco F., 1883,

o custo tolal da ohra foi dc 165 845$ 196 rs. (cerca dc metade do que. entrc 1790 c 1800, foi

gasto com o Rcal Erário, vcr Quadro 1). Pelo acordo feito entre Pina Manique e os credorcs

(Ansclmo Jos<5 da Cm/ Sobral. Jacinto Fcneira Bandcira, Antonio Francisco Machado, João

Pcrcira Caldas, Antonio Jos£ Ferreira e Joaquim Pedro Quintela) este quantitativo deveria ser

rccmbolsado nclos lucros dc cxploragao e a lotaria da Casa Pia mas tal s6 ocorreu até 1797.

licando longc ile solvcr todos os investimcntos. S6 em 1854. o Teatro passou â propriedace do

Estado. quando Fontcs Pcrcira de Melo indeminizou os Contratadorcs de tabaco. cujo Contrato

tcnninaracm 1817.

24. ACL, Manusc. 484 V. composto de um cademo, medindo 205 x 150 mm,

cncadcrnado cm papcl dc lantasia, lombada em carneira, com dois ncrvos, 28 folhas.O tímlo,

aposto na la folha 6 o seguintc: "Pareceres dos Arquitectos Francisco Fabrc e Joze da Costa e

Silva sobrc o primcin) Projcto do Real Palacio dc Nossa Senhora da Ajuda que se tinha

pnncipiado cxecutar o Arquitcto Manoel Cactano". N3o há qualquer indicacao da fonte de

copia c do copista. scmprc o mesmo, a>mo pn)va a caligrafia. Além dos d(x:umcntos que

transcrcvcmos no doc. 50. quc ocupam as 14 primciras páginas, apresenia ainda dois outros

documcntos dc Costa c Silva: uma rcfiexao sobrc o Orcamento previsto para se complc:ar o

Rcal PaJácio c uma carta. não datada mas cvidcntcmcnte posterior âs anteriores, dingida

tambCm a "A.R.". em que aprcsenta um projecto. altcmativo ao de Fabri. para sc alargar as

instalacôcs do Palácio. É acompanhado de um descnho sumario. legendado com letras. cuja

intcrpretacão a carta csclarccc.

25."Tcrmo dc arrcmatacao (...) das differentes Obras de quc se devc compor o Ediíicio

do novo RcaJ Palacio no sitio de N. Sr3 da Ajuda...", in CARVALHO, Ayrcs de, 1979, pag.53.

26. Transc. in CARVALHO, Ayres de. 1979, pag. 65.

27. Idem, ibidem, pag. 73.

28. Embora aié a partida para o Rio de Janeiro, Costa e Silva rcpartisse a>m Fabri a

responsabilidadc pcia obra do Palácio, a carta. quc cndere^ou do Rio dc Janciro. em 8 de

Agosio dc 1814. a João Louren<;o de Andradc. Pagador da mesma Obra, rcvela grande

animosidadc cm rclacûo ao arquitccto italiano (cmbora n3o exprcssamentc) c dá a entendcr o

scu dclibcrado aí'astamcnto do estaJeiro: "tomci o cxpcdicntc de não me oppor a nada, pcrque

ma achava sô, scm algum apoyo", transc. in CARVALHO, Ayrcs de, 1979, pag. 167-68.
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29. A data baseia-sc na quc está aposta a Planta de Antônio Francisco Rosa -

"Agosto

do Anno dc 1821" -

quc. pcla primeira vez. assume a "reduccão ". in idem, ibidem, pag. 92. que

a rcproduz, no último apcndicc dc cxtra-tcxtos.

30. As acusae/>cs sao ciaramente assumidas pelo Inspcctor da Obra, de 1818 a 1821.

Consclhciro Joaquim da Costa e Silva que admile ler o Rosa fcito dcsaparcccr o "Risco". Em 4

dc Maio dc 1818, cntão recCm-nomeado. sanciona a alteracão do plano de Fabri -

que. .segundo

Gayao e Rosa. nao tcria sido aprovado pelo antcrior Inspeclor. o Viscondc dc Santarém -

para

o novo prospccto sobrc o "Largo da Patriarcal". nomeadamcntc cm rclacão a não colocacão de

cúpulas. prcvistas sobrc os toncôcs. "que sobrc dispcndio/as naO concorriaô para a ellegancia

do Edificio". Também cm rclacao a fachada sul. o Rosa aprcsentou. cm 1820, um "novo

projccto". considcrando quc o antcnor. "que diz ser feito pelo Architecto faJJecido Francisco

Xavicr Fabri". "projcctava diversos Atticos. que, sobrc fazerem moroso, e muito mais

dispcndioso o progresso do cdilicio, o faziaô pesado". in idem, ibidem, pag. 201 . 183, 189.

31. Todos elcs participaram nas Conferências da obra, promovidas pelo Inspector

Joaquim da Costa e Silva quc decidiu elaborar um Livro "para nele se registarem todos os

olficios. Avizos. e Ordens. pcrtencentes â Obra do ReaJ Palácio d'Ajuda", in idem, ibidem,

pag. 185.

32. Aprovados. em 1 8 19-20. os "novos" planos de Rosa. o essencial das Conferências dc

Obra passaram a di/er respciio ao "rcmate" da fachada do Nascente para cuja decoracão o

cscultor João José Aguiar aprcsentou, em Maio de 1822, uma proposta. discutida ainda em

I824c 1825, in idem, ibidem, pag. 192-194.

33. Na já rclcrida Carta. escrila do Rio de janeiro. cm 8 dc Agosto de 1814 (ver nota

28), Costa e Silva. dcclinando pronunciar-sc sobre a obra cm curso. mostra-se, no entanto,

prcocupado, em primeiro lugar. a>m o piso nobrc: "no caso que sc cheguc a trabalhar nele. e

naô coasinta que se lhe ponha a ordcm corinthia porque ficando esta por sima da ordem donca.

scria hum emo o quc na6 comctcria hum simples principiantc". rcvelando assim o seu apego

formalista aos princípios da composicao classica, in idem. ibidem, pag. 168.

34. Vcr síntcse actuali/ada dc Ana Cristina Tostf>es. "Praga do Príncipe ReaJ" in -4

sétima colina. Roteiro Histôrico-Artístico. Lisboa. Livros Hori/.onte. 1994. pag. 90-96.

35. Vcr MARTINS. F. A. Olivcira. 1948, pag. 43.

36. Vcr nota 23. dcstc capítulo.

37. "Memoria sobrc o tcatro de S. Carlos em Lisboa. datada de 2 dc Abril de 1793",

tranc. inCARVALHO. Ayrcsdc. 1979, pag. 118.

38. in idem. ibidem. pag. 123-124.

39. Ver Archivo Pittoresco. tomo VI, n-17. pag. 129: "A famflia real ocupou os palácios

da Câmara e da Secrctaria da Justi<;a quc para esse fim se uniram por meio de passadi^o, s6

dcstruído no comeco do século".

40. VerQuadml.
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41. Diúrio de William Beckford..., 1983. pag. 77.

42. BEIRÃO. Caetano. 1943. pag. 263: "Nas tardes calmas. o Tcrrciro do Pago cr.chia-

sc dc gcnte das mais variadas a>ndici3es quc passeava (...) pnxurando lobrigar, através das

janclas do pac<), alguém da famflia reaJ".

43. Gazeta de Lisboa. 7 de Fevereiro de 1792. Sobra as Alcacerias do Terreiro do Tngo

vcr CASTILHC. Júlio. 1935. vol. I, pag.30. c PEREIRA. Estcvcs c RODRIGLES. Guilhcmie.

1904. vol. I. pag. 143.

44. Gazeia de Lisboa, 6 dc Junho de 1785.

45. Ver descricão in COELHO. José Maria Latino. 1874, vol. 1, pag. 246-259, dc que

iranscrcvemos um cxccrto: "No sítio, em que antcs do tcrramoto se levantavam os pa^os da

Ribcira, se erigira uma varanda grandiosa. que media quatroccntos sesscnia e tres palmos de

a)mpnmcnto c quarcnta e cinco de largura. Ennobrcciam a fachada vintc c oito arcos dc mui

fomiosa architectura. sustcntados cm columnas de ordem corinthia. que imitavam ser talhadas

em mamiorc oricntal. Erguia-sc a varanda de/anovc palmos acima da pra<,a. c do sobrado ao

tccto daquella labrica mcdiam-sc quarcnta e dois. A mcio da alterosa fn)ntaria havia-sc

constmido um portico dc quatn) columnas elcgantcs, destinado a que o aJfercs m6r do reino,

acompanhado do rei dc armas, dcscnrolasse o paviMo rcal c proferisse ao povo, agglomcrado

na amplidão da pra^a, as palavras sacramentaes de acclama^ao. Eram sobredoirados com

pnmor os plinthos. os capiteis e as cimalhas. Por cima do balcão. onde a rainha havia de

mostrar-sc âs turbas. coroavam o edifício as armas de Portugal; e a figura gigantea da fama

cntrc numcrosos trophéus. desdobrando as azas e embocando a tuba classica. punha aJIegonco

rcmatc ao cdifício (...)".

46. Ver o artigo "Pavilhao rcaJ" in Archivo Pittoresco,\86\, tomo VI. n°44. pag. 345-

346.

47. Vcr, por cxemplo. Diário de William Beckford..., 1983. pag. 127. a descncão dos
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4. A OFSTÃO E A VIVFNCTA DA CTDADF



4.1. Impressôes dos visitantes

Da abundante literatura de viagens de finais do século XVIII, é possível sugerir,

com "realismo" cauteloso. a imagem de Lisboa na época. Limitar-me-ei, no entanto, a

utilizar as fontes mais qualificadas, particularmente William Beckford, através do seu

Diário, escrito em 1 787, e Carl Israel Ruders que esteve em Lisboa entre 1798 e 1802.

A opinião geral destes visitantes é bastante negativa. Ressentem-se do clima e do

ruído, sobretudo das matilhas de cães - "30 ou 40 000 cães andam â solta toda a noite,

farejando as ruas, conhecida utilidade numa cidade em que são eles que devoram tudo

quanto a populacão atira das janelas para a via pública (1) -

e, mais ainda, da falta de

higiene: "as ruas são tão imundas e não raro mal cheirosas. Algumas nunca foram

varridas e noutras. que por acaso o são. as pilhas da imundície acumulada ficam lá até

se espalharem de novo". Ou de outro modo: "Sem a menor infraccão, pelas janelas
-

das melhores casas se lancam a rua
- de manhã, todas as varreduras; â hora do jantar,

todos os restos; e â noite toda a outra imundície acumulada" (2), tudo o que contribui

para colocar "Lisboa abaixo de Constantinopla" (3).

Comecam por não apreciar também os deciives da cidade: "Nunca vi tão

detestáveis subidas e descidas, tão escarpadas vertentes e íngremes ladeiras como aqui

em Lisboa" (4), embora acabem por reconhecer que "esse inconveniente é largamente

compensado pelas muitas vistas, belas e pitorescas" (5).0 que detestam mesmo são as

hordas de "repugnantes" mendigos e "ociosos" que "formigam nas ruas" (6), na Praya

do Comércio ou no caminho suburbano para Palhavã (7).

Quanto a disposiyão da cidade e â sua arquitectura as críticas são as habituais.

Beckford considera que Lisboa "não tem nem a riqueza nem a dignidade de uma

capital. Parece antes uma série de feios povoados ligados uns aos outros. As Igrejas

em geral si\o desprezivelmente pequenas e deficientes do ponto de vista da arquitectura
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(...) a maior parte tem a sua torre no detestável gosto da antiquada moda das caixas de

relogios franceses, no género das que Boucher desenha, com muitos arabescos e

floreios, para guarnecer os aposentos de Madame Pompadoui (8).

Ruders, menos emotivo, cita várias vezes o Marquês de Pombal e a reedificacão

da cidade -

que Beckford ignora completamente -, justificando por is.so a uniformidade

do prospecto: "As casas em cada quarteirão são tão unidas e tão semelhantes quz no

conjunto parecem um so palácio", concluindo curiosamente: "hoje porém cada quai

tem direito de edificar segundo o seu proprio gosto, o que não impede que o tipo das

construcôes seia quase o mesmo" (9). Mesmo assim regista a animayão do "Teneiro

i\o Paco", "a Bolsa de Lisboa muito concorrida da uma âs duas e meia. Durante esse

tempo aparecem ali Uimbém muitas pessoas estranhas ao comércio so para

conversarem oa saberem notícias e lerem os jomais ingleses" o que se Ihe afigura a

"balbúrdia de Babel". Aprecia "as chamadas ruas do Ouro e da Prata que desta Praga

se estendem paralelamente de um lado e do outro da Rua Augusta" que Ihe pareeem

"muito belas": "todas as lojas das casas, absolutamente uniformes são ocupadas por

estabelecimentos onde se vêem expostas as alfaias e as joias mais preciosas" (10).

Beckford, que visitou muitos interiores. foi particularmente cruel. Não s6 corn os

novos ricos que já evocámos, a proposito das casas de Joaquim Pedro Quintela e de

Antonio Ferreira. mas em relacão aos nobres, por exemplo a casa do Marquês de

Marialva em Belém: "O grande pátio esUiva coberto de montes de estrume e cheio de

escalavradas seges de duas rodas, o que me fez lembrar a entrada de uma estacão da

mala posta francesa. Conseguimos abrir caminho entre montôes de imundície até á

grande escadaria e íamos caindo sobre uma monstruosa porca e a sua numerosa prole".

Espanta-o também a "caterva destes feios dependentes (saracoteantes e ramelosos

criados e capelaes)" ( 1 1 ), o que, imediatamente, recorda, as Memôrias áo Marquês da

Fronteira evocando as 80 pessoas "entre amos e criados" que eonstituíam a casa da sua

infância (12).

No entanto, o diletante inglês teve algumas surpresas agradáveis, nomeadamente

na visita ao Marquês de Penalva a Santa Apolônia: "a sua residência está cheia de
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quadros dos maiores mestres da pintura, muitos dos quais, se não tivessem sido

retocados mereceriam ocupar lugar entre as melhores coleccôes; (...) a série de salôes

abertos em minha honra tinha um ar de bom gosto e opulência que me surpreendeu

(...). A refeicão que consistia em chocolate, doces, chá e excelente café, era servida em

porcelana de Dresden, admiravelmente pintada. Nunca assisti a um tão agradável

almoco em Inglatena" (13).

Luxo idêntico so o tinha Beckford na sua propria casa, â Cova da Moura, que

"embora asseada e elegante â vista. é feita de pranchas e veio pronta da América, logo

apos o Terramoto". No interior. havia "a elegância e o esplendor das instalavôes,

espelhos que sobem do chão, como porticos de quiméricas mansoes, reflectindo

flutuantes e ligeiras figuras juvenis, o perfume das rosas e a rieliciosa música de Haydn,

executada por Rumi. Palomino e mais dois executantes, primeiros músicos de Lisboa e

talvez da Europa" (14), cenografia especialmente montada para subjugar o jovem

Penalva "que me seguia (...) rindo-se para mime tentando dardejar-me a alma com os

olhos". Tudo ao contrário do que encontrou no "jantar em casa dos Marialvas": "foi

servido em baixela de prata e a grande quantidade de pratos trazidos por uma vasta

eomitiva de senhores e capelães entre os quais alguns condecorados com a Ordem de

Cristo" Ihe ev(x:ava um aparato eom "qualquer coisa de medieval que me fez pensar

nos tempos da cavalaria" (15).

Espantou-o também a falta de conforto e distinyão das casas reais. Em Mafra,

embora não julgasse "que o estilo deste edifício merecesse a aprovayão de qualquer

arquitecto italiano ou francês", reconhece "as boas proporcôes". considera o "zimborio

infinitamente superior do ponto de vista do desenho a todo o resto do edifício" -

certamente "entre os mais elegantemente proporcionados da Europa" -, impressiona-se

com a riqueza da Igreja. a "profusão de belos mármores" e a qualidade dos capiteis

coríntios - "tenho visto eom melhor desenho mas nunea vi nenhum executado com

tamanha precisão e finura". Desgosta-se, no entanto, com os aposentos, "os mais

estúpidos e desconfortáveis que eu ainda vi (...): "não há um nicho, não há uma
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cornija, não há um ornato entalhado a quebrar a fastidiosa uniformidade daquelas

paredes brancas e nuas" (6).

A mesma estranheza observa a proposito c\o palácio de Sintra onde so admira a

arquitectura moourisca - mais exuberante que a do proprio Alhambra -

. sobretudo "as

janelas num fantástico estilo oriental, em curvas e voltas e apoiadas em contorcidas

colunas de mármore polido". Mas, tendo acompanhado o Marquês de Marialva "aos

quartos preparados para a Rainha e as infantas" verifica que são "ordinários e mal

proporcionados, têm pequenas portas baixas e tectos de madeira que um enxame de

pintores de tabuletas andava a pintar toscamente". Espanta-se que "em vez de forrarem

estes antigos salôes com ricos panos de arrás e tapecarias representando batalhas e

aventuras de cavaleiros e de herois ", os cubram "com sedas lisas e cetins das cores

mais suaves ". Mais o surpreende ainda que o palácio não tenha "mobflia alguma, nem

camas, nem espelhos. nem mesas" (7). Mais tarde, havia de ver a rainha passar pelo

Ramalhão onde estava alojado: "seguida por centena e meia de usadas seges de duas

rodas, puxadas por mulas miseráveis e escoltada pelos mais sujos lacais e mocos de

estrebaria que eu vi na minha vida" (18).

Reflexôes igualmente crueis lhe mereceu a Real Barraca, "tudo quanto há de

mais mesquinho: "a sala de audiências é como um pequeno e pobre celeiro que não

tem mais de quatro metros e meio de altura. forrado de sujos tapetes persas (...); o

quarto da rainha transborda de livros de devocão e de imagens de santos de todas as

espécies e tamanhos. Na alcova das princesas há uma imensidade de pinturas toscas"

(19).

E se não soube apreciar as casas recentes dos argentários do regime -

nem

sequer a de Gildemeester onde, no dia da sua inauguracão, em muitas salas de paredes

ainda nuas não havia mais que "uma deplorável vela pendente do tecto, dentro de uma

solitária lanterna" (20) -

apreciou, todavia, a casa de S. Pedro do Marialva: "Há cinco

anos ainda isto era uma encosta bravia toda juncada de pedras e detritos. Agora é um

lindo pavilhão desenhado por Pillement e decorado com muita elegâneia. Tem um

tabuleiro de jardim com estátuas e fontes, cerradas alamedas de loureiros e viburnos,
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cascatas, caramancheis. buxos podados e todos os omamentos que o falso gosto dos

lardineiros portugueses torna apreciáveis" (21 ).

Este luxo recente não alterava no entanto a ordem das coisas: afirma que "esta

gente nunca lê", que "em easa dos Marialvas não se vê um livro" e que o Marquês e o

íilho "passam a vida a b(X"ejar e a vadiar da forma mais apática e desconsolada",

concluindo que "um tal convívio é quanto basta para nos apoucar as faeuldades" (22).

Por isso, se preocupa com o seu refúgio na casa alugada a Street Arriaga: "(o

Ramalhão) com os candeeiros e os lustres acesos, a longa série de salas tinha um

aspecto muito alegre e a sala-lanterna forrada em toda a volta de cortinas de bonita

chita inglesa e mobilada com amplos divãs, comeca a parecer-se com a tenda de um

omrah" (23). E chega a admitir que poderá contribuir para a educacao do jovem D.

Pedro: "o cenário dos meus aposentos, a música escolhida por mim, as gravuras e os

livros espalhados por toda a parte. levava-lhe a imaginav'ão para um novo mundo de

ideias" (24).

Aliás, havia muitas coisas que lhe agradavam na cidade: se é raríssimo o

entusiasmo que lhe provocou um regresso nocturno de Marvila para Belém - "Lisboa

sob esta suave elaridade parecia outra. As escadarias, os terracos, as capelas e os

porticos de muitos conventos das margens do rio brilhavam como edifícios de

mármore" (25) - ele apaixonou-se pelos numerosos sinais suburbanos que a enchiam.

Descreveu, com inédito e qualificadíssimo lirismo, "a costa de Belém" até S. José de

Ribamar -

"come<;o a conhecer todos os montes, todas as pedras salientes e todos os

tufos de aloés" (26) -, maravilhando-se com o movimento das águas do Tejo que

embatiam "nas varandas do Palácio Marialva", sulcadas de "fragatas e naus de grande

envergadura (que) chegam âs vezes a passar a uns seis metros do palácio" (27);

encantou-se com o vale de Alcântara (Fig.84), "delicioso cenário verde" com as

laranjeiras e limoeiros
"

de novo vestidos" e "muitas saloias a cantar e a rir em cima

das suas bunas'" (28); sentiu-se compensado da ruína da casa Marialva em Marvila,

pelas "árvores fantásticas e velhas" que se debru<,-avam "sobre arruinadas fontes e

mutiladas estátuas de herôis cujas armaduras o perpassar dos anos matizou de muitas
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cores: púrpun., verde e amarelo. No meio de matagais qua.se impenetráveis há

estranhas pirâmĸles de pedra. rodeadas de leôes de mármore com o aspecto de

símbolos mágicos". Por isso fez o Marquês prometer "solenemente" "jamais sacrificar

cstas veneráveis sombras ao gosto petulante e vistoso dos modernos ajardinamer.tos"

(29).

Esta valorizacão em Lisboa do que eram românticos signos de ruína e casácas

sobrevivências de um viver natural, enriqueceram-se ainda pelo seu entusiasmo pelos

faustos quase pagãos dos rituais catolicos. Quinta-feira, 7 de Junho de 1787 queixa-se

de mal ter podido dormir "por causa do repicar dos sinos, o rufar dos tambores e o

toque dos clarins quc principiaram logo de madrugada, em honra do pomposo festival

í\o Corpo de Dcus". Quando saiu, a sua adesão foi imediata: "casas, lojas e palácios

tudo transformado em pavilhôes e armado de alto a baixo de damasco vermelho, de

tapetes de variegadas cores, de colchas de cetim e de cobertas de cama franjadas de

ouro". Por issc se julgou "no meio do acampamento do grão-mongol": o vasto lanco

de escadas estava guarnecido pelos archeiros da Guarda Real com os seus ricos

uniformes de veludo multicolor e uma infinidade de clérigos de cruz alcada e

estandartes em punho, formando uma das mais teatrais perspectivas que eu ainda

contemplei" (30). Sensaeão idêntica, funda para um espírito diletante ansioso de

emoeôes. encontrou na Igreja dos Mártires, no que teima designar por "Bairro Alto",

referindo-se ao Chiado: "afirura-se-nos encontrarmo-nos de repente não numa igreja

mas num esplêndido Teatro, cintilante de luzes e dos fios das lantejoulas. Todos os

altares resplandeciam com as suas velas acesas, todas as tribunas esuivam engalanadas

com reposteiros áo mais vistoso damasco da India. Centenas de cantores e de músicos

executavam as mais animadas e brilhantes sinfonias. Muito bater de leques. muitos

risos abafados e muitos namoriscos pela espacosa nave (...) a concavidade em frenie da

entrada principal, onde fica o altar-mor de tal modo me parecia um palco e era

decorado tão a moda das operas". Numa segunda visita, temperou esta impressão

pagã: "Fui aos Mártires ouvir as famosas matinas de Perez e a missa dos defuntcs de

Jommelli executada por todos os principais músicos da Capela Real (...). Tão
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magestosa e comovedora música foi coisa que eu nunca ouvi e que talvez nunca mais

oica porque a chama do entusiasmo religioso está a apagar-se em quase toda a Europa

e ameaca extinguir-se totalmente dentro de poucos anos" (31).Nestas desencontradas

sensacôes, so aparentemente contraditorias. Beckford encontrava a alma mesma da

cidade onde a pobreza e a ruína tinham um dentro qce era o esplendor das

arquitecturas fingidas e efémeras.

Além da qualidade da música religiosa -

que deliciadamente ouviu muitas vezes

também em S. Vicente onde descobriu Gregorio Felipe Francini. então menino de

coro, a quem se manteve ligado até ao fim da vida - outra experiência única Ihe

proporcionou Lisboa: a descoberta das "modinhas brasileiras", que escutou pela

primeira vez cantadas por D. Luisa de Almeida, considerando-a "uma espécie original

de música, diferente de quantas tenho ouvido, a mais sedutora, a mais voluptuosa que

se pode imaginar" (32).

Este exotismo cativante, sugerindo cosmopolitismos de viagem, tinha outro lado,

quase oposto, que Beckford soube subtilmente captar: a qualidade da artesania popular

e erudita. A proposito do Jardim Botânico da Ajuda. observa: "Neste país desenha-se

mediocremente mas o trabalho é de uma grande perfeiyão e acabamento. Nunca vi

balaustradas com melhor corte ou talha que aquelas que marginam a escadaria que

conduz da mata ao terraeo" (33). impressão que confirmou em Mafra, perante os

"capiteis coríntios" ou na Quinta das Laranjeiras "de um tal Quintela. rico negociante"

onde apreciou as "cadeiras e sofás", sobretudo "os soalhos, muito lisos e feitos com as

melhores madeiras do Brasil", embora achasse "a forma dos quartos desagradável e as

portas de proporcôes mesquinhas'" (34). No conventinho de S. José de Ribamar,

extasia-se com a "traea irregular e pitoresca" do edifício, com "o pequeno ciaustro de

atarracadas colunas toscanas", particularmente com um "reluzente embrechado de

conchas" que utilizava também "contas de vidros, pires e pratos de faianca com o

fundo para fora" que antes já apreciara "em casa de um tal Mr. Devisme, cujo jardim

em Benfica, a cerca de uma légua de Lisboa, eclipsa todas as célebres estátuas de
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chumbo, templos chineses, serpentinos rios e velhos ermitérios de Bagnigge Wells,

White Conduit House e Marylebone" (35 ).

Esta cultura específica, feita de sobrevivências antiquíssimas e de peculiares

apropriaeoes, simultaneamente erudita mas pobre, exotica e casticisUi acabou por Ihe

provocar o desejo de ficar: "cada vez tenho menos vontade de deixar este país. Estou

preso as pedras, ås árvores, e olho Mafra cheio de saudades", ou de outro modo:

"Agora que vou deixá-la, já Lisboa me não pareee nem tão estúpida, nem tão

barulhenta, nem tão desagradável como até aqui. Não posso apartar os olhos da alegre

e luminosa superfície do rio. Tenho mil projectos para largos passeios de barco e para

ouvir música e merendar â sombra dos caramancheis de parreiras que ficam ao longo

das suas margens" (36).

Com a capacidade de transformar o sonho em realidade que caracterizava a sua

mundivivência pré-romântica, William Beckford voltaria de facto, em 1793, altura em

que arrendou Monserrate, substituindo assim a "quinta em Colares" que desejava ter

em 1787 quando, através de "novas e umbrosas veredas" com "ruínas cobertas de

musgo", os" troncos deformados e as pontes rústicas" lhe faziam lembrar "a Saboia e a

Suiya" (37). Infelizmente para o historiador, não nos legou então um Diário como cste

que tão comovcxloramente presentifica a cidade.

Menos nervoso e impressionável, tambem Carl Ruders descobriu encantos. â

primeira visUi insuspeitados, em Lisboa que o compensavam do po das mas que

invade "instantaneamente" as casas, "mesmo nos últimos andares" assim que se abre

uma janela (38 1. Em primeiro lugar o "alto de uma colina chamada Penha de Franca

(Fig.85) a qual apesar de situada na propria Lisboa participa no entanto da

simplicidade e dos encantos rurais" ao mesmo tempo que proporcionava "o panorama

que de todos os lados se desenrola", abrangendo "quase todo o conjunto desta grande

e rica cidade, cujas imponentes construcôes. igrejas e conventos monumentais de

ruínas gigantescas vão gradualmente descendo para o Tejo (39).
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Em oposicão a esta vista romântiea, em que parece destacar as ruínas da recente

reconstrucão interrompida do Convento do Carmo (40), descobriu, "por acaso, há

poucos dias. no decorrer de um passeio. (...) um pequenino recanto até então como

escondido para mim. a alguns passos da Rua de S. Bento": "esta pequenina e tão

pouco praca da cidade chama-se Praca das Flores; e na verdade, a maior parte dela

está coberta de erva e flores campestres. Os altos edifícios das proximidades tiram-lhe

a vista, apesar de estar situada numa colina de onde por certas aberturas se desfrutam

soberbos panoramas (...) no declive da colina, galinhas e cabras cruzam-se

pacificamente, rebuscando alimentos. O passeante não é aqui molestado nem pelo

barulho nem pelos apertos da multidão. Ausência completa de carros, apenas um ou

outro transeunte. Desde que saí da Suécia não tenho visto ainda lugar que tão

vivamente como este me fizesse lembrar aqueles sftios da nossa terra (...) pelo prazer

da mudanca, ao gozo pacifico da Natureza e das suas alegrias simples"(41 ).

Esta anti-cidade projecta um desejo de fuga. muito romântico. valorizando a

urbe como lugar de contemplacão e, no seu interior, as colinas ou as interrupyôes da

esquadria pombalina: o que sentiam os proprios nativos que, no entanto, não se

exprimiram tão convincentemente. Ela existe também, real e inventada, nas

qualificadas vistas que, no final dos anos de 1780, foram pintadas por Alexandre-Jean

Noel. designando Lisboa pelo centro simbolieo mas também operativo que o Tejo

constituía (Fig. 85 A, 1]

4.2. Hábitos de Antigo Regime e legislacão inibidora

Para lá dos sentimentos, ou simultaneamente com eles, os poderes urbanos

preocuparam-se então em diseiplinar Lisboa, civilizando o quotidiano e os hábitos dos

moradores (Fig.86-88). Tarefa que não era fácil pela inexistência de canalizacôes

gerais, pela disposicão sinuosa do territorio, pela permanência de numerosos estaleiros

da reconstrucão, sobretudo pela mistura de funcoes que continuava práticas
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antiquíssimas. Muito curiosa, a este proposito, é, por exemplo, a queixa dos moradores

de S. Paulo, em 1793 (doc.54): o lugar chegara a estar desempedido, valorizando a

esquadria da praca e a visibiiidade da Igreja nova, mas, logo depois vieram "as

enxurradas" anastando areias. o ineomodo "da limpeza dos canos da Ribeira nova ', as

obras para a conciusão de "humas casas", provocando montôes de "terras e pedras".

Tudo isso se suportava mas o pior era a "estância de madeiras" aí instalada pelos

"Arqueiros da cidade do Porto", "fazendo crescer o montão do entulho com taboados,

feixes de Lenha e arcos". ocupando todos os logradouros, tornando a Igreja "mais

captiva", provocando riscos de incêndio, "servindo este bosque a escondregio de

salteadores". A par desta ocupa<;ão, instala-se também "huma nova guarda de bestas,

que fazem a Prai^a mais occupada, impedida e immunda", situayão ainda agravada

pelas "casas terreas ou banacas que servirão algum dia de telheiro e hoje de despejo de

palha e outros materiaes".

Ouvidos os "arqueiros", eles responderam que "o género sempre se ver.deo

naquelles citios por estarem mais prontos p.a os Embarques e Tanuarias das Naos e

mais Embarcaioens" e, se fossem suspensos, "na forsa da vindima", "seria 'ium

gravissimo projuizo" não so para eles mas "m.to mayor a todos os vassallos que tem

quintas e fazendas" "em todos os Portos de Alem Tejo". Ficaram por issc os

"arqueiros" e mlvez também a "guarda de bestas" com os seus casinhotos e barracas,

além de continuaram. até meio do século seguinte. as obras de reconstrucão da Igreja e

depois dochafariz.

Este tipo de ocupacão operativa dos bairros reconstruídos e a dificuldade de os

normalizar adivinha-se em numerosas posturas que sucessivamente se repetem. Ainda

em 1809, o Senado da Câmara Municipal procurava em vão regular o comércio de

peixe no Caes da Ribeira Grande (doc.55) Reconhecendo que "a mais escandalosa

travessia no Peixe salgado, e no freseo'. impedia "o transito do Povo para o

Embarque, enchendo-se o Caes de immundicias", constando também "que os Lugares

destinados para os Pescadores chamados do Barreiro se tem augmenUido a hum

excessivo número", o decreto recordava em nome de Sua Magestade: "Havendo Eu
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Mandado edifiear pela Reparticaô das Obras Públicas de Lisboa, assim os grandes

Caes das Pracas da Ribeira-Nova, do Romulares, e do Corpo Santo, como as referidas

Pra^as: A outra Praca das Arrematacôes, a Grande, e Real Praca do Commercio, com

o outro grande Caes chamado de Santarem: O que tudo pelo custo das Fabricas, e pelo

asseio, e commodidade dellas, naô s6 está faeilitando as servidoes em beneficio do

grande Povo de Lisboa; mas tambem eonstitue ao mesmo tempo huma boa parte da

sua recreayaô, e alegria". Depois condenava: "Por Me ser presente que ha pessoas

taes, taô grosseiras, e de tanta rusticidade, que perdendo o respeito devido aos

referidos Lugares Públicos, intentaô deturpallos, lancando nelles superfluidades

immundas, e pejando as sobreditas Pracas, e Caes com Lenhas, Carvôes, Caixas de

assucar, Barrís de Farinha, Couros, Solas, Atanados, Madeiras, arcos de tanoaria e

outros semelhantes generos de pezo, e de volume". Este comportamento parecia

inaceitável ao legislador
- 'Quando ha muito tempo, que cessou a falta de Armazens,

com que nos primeiros annos, successivos ao Terramoto, se pretextavaô estas

usurpa<;6es e violencias feitas aos Lugares Públicos da Capital do Reino" -

e constituia

"huma barbaridade contraria á policia universal de todas as Cidades , e Povos Civís da

Europa".

Registe-se a linguagem e a filosofia do bem comum subjacente, influenciada sem

dúvida pelo recente governo de Junot mas retomando o "iluminismo sanitário" dos

tempos pombalinos (41a), e a proclamacão de medidas rígidas
- "Se não possa fazer

pejamento algum, nem fixo. nem volante, de qualquer qualidade, ou figura que seja" -

de que se exceptuavam apenas "nos precisos materiaes para a continuacaô das Obras,

nos lugares a ellas contiguos, com tanto que logo se desoccupem em termos habeis, e

sejaô limpos pelos Edificantes".

Apesar de ameacas de eoimas significativas, nada se deve ter alterado

substancialmente, o mesmo acontecendo com outros eciitais , proibindo a venda de

"carnes fora dos Acougues estabeieeidos para este fim" (doc.56) - eontra "taô

pertinazes Transgressores, os quaes escandalosamente buscaô os sitios mais

Privilegiados, como sao alguns Conventos, e mesmo dentro do paco da rainha, para á
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sombra daquelle Régio recinto terem Talhos abertos, do mesmo modo que os tem

junto a Abarracamentos, Hospitaes, &c. resultando deste criminoso abuso a extraccaô

de Rezes infectas (...)" : procurando disciplinar, na Praya de S. Paulo, "a Venda em

primeira maô de Hortali<,a, chamada dos Genoveses" (doc.57) que. abusivamente, se

estendia â Ribeira-Nova . "com gravissimo prejuizo do Servi^o Público, e do Particular

das Lojas, e Casas"; condenando que "se accenda lume nos Lugares de venda, e ainda

nas Lojas em que naô ha chaminés, e que saô arrendadas á Fazenda da Cidade"

(doc.58). hábito que provocava "o risco de Incendios, como proximamente se

experimentou na Pra^a Nova da Figueira, incendiando-se hum quarteiraô inteiro, em

cuja reedificacaô se dispendeo avultada somma'; intervindo contra as "Lavadeiras

desta Capital" (doc.59) que "continuaô (...) a fazer as suas lavagens de roupa nos

Tanques, Pias e bacias dos Chafarizes e Fontes da mesma Capital", seguindo-se "hama

inquinacaô das Agoas destinadas para o alimento, e uso dos animaes".

Esta indisciplina urbana -

que, poderosamente evoca o quotidiano vivo da cidade

- manifestava-se também na dificuldade em respeitar as competências dos arruameitos

da Baixa. estipuladas pelo Marquês de Pombal, logo em 1760. Um decreto de 1802

reconhecia esta situaeão (doc.60): "E sendo-Me presente em Consulta do Senado da

Camara os excéssos, que estaô praticando aJguns dos ditos Proprietarios, para fazerem

despejar os Ourives da Prata, ou os constrangerem a alugueres exorbitanies ",

dcterminava "conceder apozentadoria aos Commerciantes Artifices. e mais pessoas

obrigadas aos Lrruamentos para terem no que lhe for respeetivo, naô sô as suas lojas;

mas tambem ccsas para viverem com as suas familias, pagando os alugueres devidos,

por convengaô, ou justa avaliacaô (...).

Na mesma área nobre da cidade outros problemas existiam que conduzem a

legislacão minuciosa, e certamente inoperativa, como a que determina a

obrigatoriedade do uso de 'chaves" (doc.6l) para obstar "os grandes inconvenientes,

que rezultaô de ficarem abertas até alta noite as portas das escadas, que daô serventia

para as ruas aos Moradores, que occupaô as Propriedades grandes e pequenas desta

capital", faeilitøndo o "esconderijo, e receptaculo aos mal intencionados, os quaes tem
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chegado a ponto de esperarem nas mesmas escadas alguns dos Inquilinos, que as

habitaô. para os roubarem, como tem acontecido nestes ultimos tempos".

Um outro edital, do Senado da Câmara, de 1785, aborda mais uma curiosa

insuficiência da nova cidade: "muitos moradores (...) esquecidos ainda do seu proprio

cômmodo. deixavaô estar tempos, e tempos quebradas, e com falta de vidros, as

vidracas das suas janellas principaes, o que tanto servia de deturpar, e de affear o

prospecto da mesma Cidade, quando conduzem para a sua formusura, e nobreza as

mesmas vidrayas" (doc.62). Por isso, se determinava, "que cinco dias da data deste em

diante. os Almotacés dos dittos districtos procedaô indefectiveimente contra os que

acharem incursos na dita omissão".

Mas a mais grave questão do quotidiano de Lisboa era a que respeitava â

ausência de canos gerais, permitindo a 'iicenciosa devassidaô em que estaô os

Moradores desta Cidade. de lancarem Agoas, Lixos, e Immundicias das janellas para as

Ruas a toda a hora da noite, e ainda mesmo de dia, prejudicando gravemente os que

transitaô pela mesma Cidade" (doc.63). Considerando o legislador que este

"pernicioso abuso" radicava no baixo valor das "penas impostas nas antigas Posturas,

muito pequenas á proporcaô dos tempos", determinava não so o seu aumento mas um

calendário restritivo. 'Que nenhum dos Moradores desta Cidade, e seus Suburbios,

possa lancar Agoa, Lixo, ou Immundicia, ainda mesmo sendo agoa limpa, se naô na

hora que se seguir depois de ter corrido o sino, isto he, de Inverno das 9 horas até ás

10 da noite, e de veraô das 10 até ás 11 (...)". Obviamente que nenhuma alteracão

significativa daqui resultou como comprovam todos os lamentos dos visitantes e dos

traseuntes, sempre ameacados popular "água vai" ... Quanto aos dejectos súlidos deles

se encarregavam, com relativa eficácia, os bandos imensos de cães que não deixavam

dormir Beckford em 1787 e que Carl Ruders voltou a encontrar dez anos mais tarde,

durante a sua estadia entre 1798 e 1802.

207



4.3. A accão de Pina Manique e de D. Rodrigo de Sousa Coutinho

Havia. todavia, um sincero empenho em meihorar este estado de coisas que, k>go

no início do reinado de D. Maria I foi assumido por Diogo Ignacio de Pina Manique

cujo percurso político, anunciado durante o consulado pombalino, é mais um dos casos

frequentes de ascensão imparável, em nada perturbada pelas mudancas de governo:

sucessivamente Superintendente Geral dos Contrabandos e Descaminhos dos Reais

Direitos e Desembargador da Casa da Suplicacão, viria a ser nomeado Intendsnte

Geral da Poiícia da Corte e Reino. em 18 de Janeiro de 1780, quando tinha 47 anos

(42). Em relacão a Lisboa, o que nos interessa sobretudo destacar, nas competências

deste cargo, é l integracão nele das "atribuigôes de construir e conservar as calcadas e

de velar pela saúde Pública" (43), tarefa retirada ao Senado Municipal que "parecera

ao Governo pouco zeloso no exercício das suas funcôes". Para isso, foi deslocada oara

a Intendência Geral da Polícia a administracão do "Real de água", imposto avukado

que regulava por cerca de 63 000$000 rs anuais e que deve ser considerado a base

material do imenso poder de que Pina Manique gozou durante vinte anos.

Além de se ter empenhado em importantes obras, como a já referida edificacão

do teatro de S. Carlos e nos projectos fracassados do Chafariz monumental do Campo

de Santa Ana e áo Monumento a D. Maria I, o Intendente determinou a canalizacão da

Rua direita dos Anjos e abriu a Estrada de Queluz a Sintra. cuja arborizacão escolheu

com o apoio de D. Joaô de Melo e Castro em Londres (44). Mas a sua obra maior foi,

como se sabe, a fundacão da Casa Pia, instalada no Castelo de S. Jorge, apos obras

realizadas por Manuel Caetano de Sousa, com a qual se propunha, com assinalável

dimensão utopica, resolver o grave problema das hordas de pedintes e desocupados

que enxameavam a cidade e, a prazo, contribuir para a sua integracão social. E se não

foi muito feliz em reluyão âs fabriquetas com que dotou a Casa, criou, no entanto, uma
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escola operativa e generosa, a primeira existente em Portugal para o ensino de artes e

ofícios que, ambiciosamente, se articulava com uma Aula Pública de Desenho, com a

renascida Academia de Roma, e outros colégios de menor sucesso.

Numa carta. dirigida a Martinho de Mello e Castro. em 1793, em que defende a

criacão de uma nova lotaria, autonoma da da Misericordia, para suportar a edificacão

do Real Teatro. o Intendente recorda as funcôes específicas da Casa Pia: "sustentar,

vestir. e calyar, ter mestres para educar, a quem paga ordenados, e guardas para tratar

c\o asseio dos collegios. e egualmente de eonservar tres collegios hum para bellas artes

na Corte de Roma; outro em Edimburgo para a Cirurgia, Anathomia, e Medicina

pratica, e outro em Coimbra para as sciencias naturais (...). Sahe da mesma Caza Pia a

despesa dos remédios. que se dão pelo amor de Deus a todos os doentes desta cidade e

seo termo (...) e qundo consta que alguns delles tem falta de alimento ou de roupa, e

que são cercados de grande familia feminina. ou masculina de tenra idade, são

socorridos com o prorpio alimento da Caza Pia (...). Tem socorrido a mesma por

ordem de S. alteza, e de Sua Augusta Mãy algumas molestias Epidemicas, que tem

grassado em varias terras do termo desta corte".

Mas além das tarefas assistenciais - e também da "despesa dos Espiôens e

moscas. e de algumas contribuicOens, que hé necessário a Policia dar para o fim dos

objectos que Ihe são confiados" - Pina Manique orgulha-se sobretudo na melhoria

verificada nas "Calcadas e Limpesa" tarefa particularmente difícil por "não haver na

maior parte das Ruas Canos, e cloacas, sendo obrigados os habitantes a lanyar na rua

tudo diariamente. e não haver pretas, que facão este servico". Mesmo assim afuma,

afoitamente, que "nas calcadas não há em huma so, covas, que privem o transitarse por

ellas, como succedia no tempo da administracão do Senado" (45).

Tentou ainda o Intendente iluminar a cidade. Quando o assunto foi retomado, em

1801 por D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ele recordará em Memoria que Ihe

apresentou: "Em 17 de dezembro de 1780 (ha vinte e um anno) dei principio ú

illuminac'ão, quc conservei até ao principio do anno de 1792, e quc tiz accender

setecentos e setenta candieiros (Fig.89), eomeeando da praca do Commercio e
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seguindo pela Tapada até ao alto de Nossa Senhora da Ajuda, e da mesma praca até á

Cruz da Pedra foram distribuidos pelas ruas que saem do Rocio, Chiado, rua Nova do

Almada e dos Martyres, Loreto, calyada c\o Carmo. e largo d'este nome, calyada do

Duque, S. Roque até ao Rato, calyada do Combro até á Esperanca, rua da Rost. das

Partilhas, do Carvalho e do Aleerim, praca do Sodré (...) comprehendendo o arsenal

real do exercito, rua do Paraiso, campo de Santa Clara, Graca e freguezia de S.

Loureneo e S. Christovão (...)". Apresentava depois os custos de "cada candieiro.

quanto ao ferro que o suspende e o trabalho de o pôr" e da aquisicão do "azeite a

lS200a lS600réisporalmude".

Este esforco de iluminacão. que durou portanto 12 anos, foi acompanhado de

medidas, muitas vezes abusivas, de severo policiamento, executado por rondas, pela

expulsão de "vadios, indigentes, ciganos e desertores", pelo registo obrigatorio das

prostitutas, pela pertinácia na demolieão de banacas que continuavam a pejar muitos

lugares nobres da eidade, iniciativas que terão contribuído para fazer de Pina Manique

uma figura odiada e cujo impacto positivo foi eertamente restrito, em termos de

aproximar Lisboa das "cortes mais civilizadas da Europa ".

Por isso. talvez ele sobretudo se orgulhasse das diversas "celebrayôes" que

organizou em nonra da famflia real. Em 1793, quando nasceu a princesa da Beira, a

cidade iluminou-se com especial luxo, sobretudo a frontaria do prédio recente de João

Ferreira Sola, na rua das Portas de Santa Catarina: "de cada um dos lados viam-se dois

elefantes em valto de quinze palmos de altura sobre dois pedestais. Cada um destes

dois "brutos" - como diz a cronica -

"suportavam outros tantos obeliscos, com a atura

de 35 palmos e coroados de pirâmides. Dispersavam-se as principais figuras

mitologicas, e diversas estátuas representando o Anjo Custodio, a Virtude, a

Castidade. a Caridade, a Fé, a Fortaleza, a Humildade, o Amor. a Constância, a

Misericordia, a Verdade, a Paz, a Aurora, a Eternidade" (46). Também Anselmo José

da Cruz Sobral participou, cobrindo a frente do seu palácio do Calhariz de "mil

galantes invenyoes" que compunham "um templo de Jano, com as suas columnatas

compositas, as suas cornijas, e as suas atticas enlacadas de festôes" (47). Dois anos
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mais tarde, em 1795, qunado nasceu o futuro D. Pedro IV, o Intendente organizou "o

último grandioso torneio" na Praca do Comércio, enquadrado por exuberante

arquitectura efémera (48).

Em 1801, a aseencão de D. Rodrigo de Sousa Coutinho parecia significar, em

relacão â modernizaeão da vida urbana na cidade, um solido apoio da actividade de

Pina Manique. O Ministro decretou a reposiyão da iiuminav'ão da cidade

(doc.64;64A), procurou melhorar a limpeza das ruas e instituiu uma "Guarda Real da

Policia de Lisboa. de pé. e de cavallo" (doc.65). No entanto, o velho Intendente, nas

"Consideracôes" que já citámos, datadas de 29 de Novembro de 1801 (49), procura,

sibilinamente. provar a D. Rodrigo a inutilidade dos seus desejos de moderniza^ão,

contrapondo-lhe todas as medidas que já antes tomara para resolver os mesmos

problemas.

Em relaeão ao saneamento, afirma que, "logo que se uniu a esta intendência a

inspeccão da limpeza e cal<^adas", mandara "vir de Inglatena uns canos para este fim,

dos quaes não me pude servir, porque a maior parte das ruas de Lisboa o não

permitem, e Uimbem porque em Inglaterra todas as casas teem cioaeas, que vão aos

cannos geraes, que tem toda a cidade de Londres, como v.g. tem n'esta corte a rua

Augusta, a rua Nova de El-Rei, a rua dos Fanqueiros, e a do Arsenal da Marinha até á

praya de S. Paulo".

Com sarcasmo, interroga o Ministro: "Agora deixo á ponderacão de v. exa, se é

possível, que acuda com bestas e carros ao resto de Lisboa. que se compôe de

quarenta freguezias, e a uma grande parte das ruas d'ellas não podem ir bestas nem

carros, umas por alcantiladas, e outras por estreitas", concluindo que "nem duas mil

bestas chegariam para poder servir as casas dos habitantes todos os dias, e muito

particularmente de noite, como v. ex- insinua".

Quanto á decisão de instituir "uma guarda de pé e de cavallo para a guarda de

Lisboa. compondo-se esta de 400 homens de pé e 200 a cavallo", recorda,

maliciosamente, que "da freguezia de S. Bartholomeu do Beato, até á freguezia de
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Nossa Senhora da Ajuda, ha a distancia de legua e meia de comprimento da cidade, e

de largo, em aigumas partes, tres quartos de îégua", insinuando que o número restrito

de hotnens previstos tornaria a operacão irrelevante.

Também a iluminacão lhe provocava dúvidas. Embora tivesse mandado aprontar

os "lampiôes" e instalá-los em toda a área urbana da cidade, pedia "a v. exd que me

diga d'onde deve sair o pagamento para os homens, que se hão de occupar da referida

illuminaeão, em accender e limpar os candieiros. vidros, concertos. torcidas, e as mais

despesas necessárias", fazendo, desde logo tudo depender de o "lavrador Manuel

Correia mandar vir o azeite que ajustei com elle, e de que dei parte por escrito ao

thesoreiro mor '.

Uma espécie de resistência se insinua na relacão entre os dois homens que.

naquele comeco de século, representavam um o passado de uma gestão autoritária e

quase doméstica, e o outro a experiência adquirida de vida em cidades estrangeiras.

Ambos viriam å socobrar, perante a importância creseente do partido dos "franceses" e

a crise final úo Antigo Regime português, Pina Manique perseguido pelo embaixador

Lannes, D. Rodrigo obrigado a demitir-se por pressão de Antonio Araújo de Azevedo,

Conde da Barca. que o substituiu, a frente do Real Erário, em 1803.

4.4. Sinais de civilidade

Alguma coisa entretanto melhorara, como reconheceu Ruders, na fase fînal da

sua estadia, afirmando que "o aperfeicoamento dos servicos policiais faz dia a dia

grandes progressos e apreciando "os candeeiros", acesos "pela primeira vez no clia 2

do corrente (Fevereiro 1802): "Devo dizer que para o efeito me parecem muito bem

distribuídos, ernbora a uma grande altura. Derramam no entanto uma claridade a que

pode ler-se. Estão suspensos nas esquinas, numa haste curva de ferro, avancando um

pouco sobre a rua. Os vidros são muito limpidos e claros". Conclui que, segundo
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"pessoas muito viajadas", "em nenhuma capital da Europa â excepcão de Paris existem

candeeiros tão bens como estes" (50).

Este desejo de civilidade. manifesta-se, subtilmente em Lisboa. também de

outros modos. veiculando recentes modas. Refira-se, por exemplo, entre as

deslocacôes permanentes da Corte, que a Gazeta continuava a noticiar de Salvaterra

para Sintra, Caldas ou Mafra, o registo dos passeios "a Alcobaca e Batalha para

novamente verem os existentes monumentos da piedosa liberalidade e magnificência de

seus augustos predecessores" (51).Antecedendo visitantes ilustres, como Beckford ou

Murphy (52), "Suas Magestades e Alteza Real" viram 'com miudeza os restos

delicados d'arquitectura que ainda se conservam contra as injúrias do tempo e que

assim mesmo imperfeitos causam admiracão aos estrangeiros que sabem conhecer o

bom gosto com que foi trabalhado o mesmo edifício". Não menos signifieativo que

este culto pré-romântico pelo gotico, foi o regresso do passeio real com "jantar" na

Fábrica de Vidro estabelecida na Marinha Grande"...

Mas estas novas atitudes debatiam-se permanentemente com vivências antigas.

Em 12 de Abril de 1791. a Gazeta dava grande destaque â seguinte notícia:

"Havendo uma grandc seca quc aqui rcinou por vários dias e que ia causando scnsivel

prcjui/o aos campos. obrigando a imploraro socomi cclcstc, fizcram-sc preces em

lodas as igrejas dcsta capital para pedir chuvas; c a imagem do Sr. dos Passos foi

condu/.ida da Igrcja dc N. sra. da Grac'a para a Patriarcal. Finaimcntc depois de se ter

o céu dignado dc ouvir os nossos rogos, cantou-sc sexta-feira passada o Teo Deum em

todos os rcfcridos templos c ncssc dia de tarde foi a dita imagem recondu/ida para a

sua Igrcja cm pn>cissão fomiada pcla rcspectiva Imiandadc. Religiosos Agostinhos e

Corpo da Santa Igreja Patriarcal (...)":

Assim continuava Lisboa, onde, em 1782, se intentara criar uma caneira de

transportes públicos "para comodidade das pessoas que houverem de ir a Belém ou vir

de lá para Lisboa", "com competente autoridade e permissão exciusiva", constituída

por seges, que partiriam 'iogo que houver duas pessoas".
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Poucos dias depois, certamente devido ao fracasso do negocio, anunciava-se que

"'para maior comodidade das pessoas (...) elas (as seges) irão buscá-las as suas casas e

as conduzirão ao tugar em que hajam de apear-se pelo preco de 3()0rs com tanto que

seja pequena a distância a que devam as seges desviar-se das suas posturas e que as

duas pessoas qje houverem de ir a um tempo não estejam em pontos opostos". Apesar

desta proposta aliciante, a "caneira" foi interrompida. um mês depois da sua

"inauguracão": "A ausência da Corte (em Salvaterra) tendo diminuido a frequência na

carreira de Belém, as seges até aqui empregadas nela se acharão daqui em diante em

seus postos para irem a qualquer outra parte dentro de Lisboa, pagando-se por cada

caminho 240 rs" (53). E não mais se ouviu falar de transportes públicos durante o

Antigo Regime...

Outros sinais de transigão nos hábitos de sociabilidade se anunciavam: embora o

testemunho de todos os visitantes coincida na opinião de Ruders, que lamentava que

os lisboetas não utilizassem mais o Passeio Público - aliás pouco apetecível pelo

costume do fechar "ao toque das avé-marias" (54) - em Agosto de 1787, a Gazeîa

anunciava um novo divertimento: numa "ca.sa de pasto" na Rua dos Aciprestres, "onde

chamam as Amoreiras em cima das Aguas Livres haverá ã noite um grande concerto

instrumental e vocal '. Os passeios esuinam "iluminados e se acharão ali vários

refrescos e diferentes qualidades de fiambres" (55).

Outra hipotese para o verão citadino era a "neve" fabricada, em 1792, pelo

"dono do botequim da Casa da Opera da Rua dos Condes que mora na Rua Augusta"

(56). E quem tivesse mais sérios interesses culturais podia, em 1788, ir contemplar,

"nas casas da Torre da Polvora no sítio de Alcântara", "uma máquina composta por

Mr. Amaud e seus filhos na qual com geral aplauso setem visto tirar a seda mais

perfeita" que "'as pessoas reais" visiuiram também. "antes de partirem para Salvaterra"

(57). Ou então a assistir âs demonstracoes de Física do "famoso cavalheiro Pinetti,

vassalo de Sua Magestade Siciliana" que "teve ultimamente a honra de fazer quatro

vezes as suas engenhosas e estupendas experiências na presen<;a de Sua Magestade e

de toda a Real Famflia" (58).
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Esta divulgayão "científica", exibida com a popularidade de circo, coincidia,

naturalmente, e apesar da crise crescente das ordens religiosas, com a instalagão de

novos conventos, o í\o "Campo de Santa Clara debaixo da protecyão da Infanta D.

Mariana", habitado por "religiosas recoletas do Convento do Louriyal" (59), ou o que

"se acha principiado no sítio da Junqueira", ocupado por "religiosas francesas das quais

uma de véu branco da Ordem de S. Francisco de Sales" (60).

Quanto as casas em que viviam os lisboetas, nos bairros velhos ou novos. as

críticas são gerais. Em primeiro lugar em relayão ao aspeeto exterior, sobretudo na

Baixa (Fig.90,91 ) onde a primeira impressão positiva era rapidamente ultrapassada:

"Os prédios tcm uma aparcncia alegrc. crgucndo-se em quatro e cinco

andarcs. scparados gcralmente por faixas de cantana. com longas filas de janelas. a

maior partc das quais lamhém cmolduradas por canlarias. sendo os primeiros

íuĸlarcs, e por vc/cs os scgundos. cmbelczados com sacadas.

Todos porCm. obcdcccm a mcsma tra<;a. possucm a mesma ordenacâo e

idcnticos omatos. Qucm vê um vc todos. Os arquitcctos plagiaram-se uns aos

outros c cm Lisboa nao há mais que uma quarcnta casas que se distingam de entre

as ouiras. (...). Embora as primeiras imprcssôcs sejam agradávcis a vista, o aspecto

dcslcs cdifícios acaba. porém. por se tomar monotono e fatigantc pela sua

unilormidade" (61).

Em relacão aos palácios, o mesmo autor, J.B.Caniêre é igualmente peremptorio:

"Todos os grandes possucm palácios, o que levará a supor a cxistência em

Lisboa dc muitos dcstcs edifícios imponentes peia sua grandeza, imponentes pela

rcgulandadc da arquitcctura. apra/íveis omatos. ondc a arquitectura c a csculrura

disputam, qual mais. a glOria dc cmbele/ar a rcsidcncia do senhor. Pois bem, scrá

inúiil pn)curar cm Lisboa colunas, pilastras, frisos. arquitravcs. comijas, peristilos,

rx'^nicos. vasos, umas. cstátuas. mámiores. Os cdilícios com a categoria dc palâcios

não passam dc casas vulgarcs. dc medíocre aparência. constmídas sem

rcgularidadc. sem clcgância. scm omatos. dignas. quanlo muito. dc scrcm habitadas

por um panicular mcdianamcntc rico. S6 os brasôcs as distinguem c é esse o único

ornamcnio quc oslcntiun" (62).
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Esta opinião algo mundana é mais seriamente confirmada por A. Balbi, ainda em

1822 que, curiosamente confirma a impressão de Beckford já referida sobre a

supremacia dos ofícios em relacão â arquitectura:

"Cct an cst trCs-arriéré au Portugal (...) La plupart dcs soit-disants

architcclcs nc sonl quc des appaircillcurs. II n'cst pas rarc d'y rcncontrcr un

sculptcur cn bois. qui. cxCcutant asscz bicn l'omcment. ose lairc un autcl avec tk;

pctitcs colonncs. s'imaginant déjâ un architecte consommé, commc si I'architccturc

consistait dans lc simplc cmploi des cinq ordrcs. Autant. généralcmcnt parlant. lcs

architcctcs sonl bomCs. autant lcs ouvriers qui sont a lcurs ordrcs exccllent dans leur

mélier. surtout les macons. lcs charpcnticrs et les taillcurs dc picrrc (...).

La consiruction dcs maisons a fait dcpuis trcnte ans dcs pmgrôs

remarquablcs, tant sous lc rapport dc la commodité. dc la distribuition intéricure des

pfecs quc sous celui des omcmcnts: on exécute trcs-bien la saiola; les omements en

picrrc dc laille el cn nciniurc sont rcmarquables par le bon goût du dcssin ct par leu:*

pariaite exécution (...)". (63).

Este progresso da arquitectura dos interiores não era, no entanto, predominante,

sobretudo em relacão aos fogos da Baixa:

"O interiordas casas é. por via de regra, mal dividido. Quase nenhuma tem pátios,

as cntradas, no gcraJ. são cscuras, as escadas estrcitas, sombrias e mal lancadas.As

divisfĸĩs são mal distribuídas. grandes salas enlileiradas. sem camarins. sem

corrcdorcs, scm accssos indcpcndcntcs umas das outras. São raras as habitacôes quc

não tcnham compartimcntos intcnorcs. A maior partc das co/inhas icm pouca luz.

pnncipaJmcntc ao pC das chaminCs. por má traga dos arquilectos. quc as constrocm

scmprc m-s parcdcs cm quc sc abrem as janelas. contra a lu/. portanto. o quc obriga

muitas vczcs a tcr dc sc co/inhar i luz dos candcciros.

Nflo existem em Lisboa quarenta casas que tcnham chaminés no intcrior dos

compartimcntos. abundando. em compcnsacâo. as janclas.Os sobrados das diversas

divisôcs não são alcatifados. apcnas ladrilhados ou assoalhados. mas tabuados

grossciramcntc. O atabuado lava-sc todas as semanas, e. em seguida. para o sccar,

cobrc-sc dc arcia" (64).
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Para suprir uma das deficiências mais registadas pelos estrangeiros
-

a falta de

aquecimento dos interiores durante o inverno - a Gazeta noticiava, em 1804, a chegada

a Lisboa de "fogôes de aquentar os quartos ao uso da Franca que são os meihores que

até agora se tem inventado": "porque recebendo por um tubo fora do quarto o ar

comum, divide-se este em duas porcôes que saindo para o quarto uma fria tal qual

entra e a outra quente, regulam nele o grau de calor". Tinham ainda a vantagem de

serem 'de feno coado, composto de pecas que se desarmam e muito cômodos" (65).

Refira-se, finalmente, que a cidade se ampliava então, avancando, em termos de

um culto de lazer. para os seus qualificados subúrbios: Benfica e Loures, também a

Junqueira
- â procura dos banhos de mar

-

e, cada vez mais Sintra, como bem soube

observar Ruders:

"Muitas l'amflias da nobreza. e uma grande parte do corpo diplomático,

passam aqui o Vcrão; mas são sobrctudo os negociantcs estrangcin^s. donos ou

arrcndatários dc quintas. que, em maior número. vcranciam nesta cstância.Mas

outra gcnte. quc vai c vcm. aloja-se em casas prcparadas para hOspcdcs c todas

as tardcs dc dias santos ou manhâs dc scgundas-fciras. a estrada dc Sintra se vê

chcia dc cavalgadas quc chegam de Lisboa ou para lá rcgressam" (66).

Este nascente, e cada vez mais democratizado veraneio, não so possibilitou a

emergência de uma arquitectura mais qualifieada
- aberta â evolucão estilística,

nomeadamente aos primeiros sintomas do revivalismo - mas contribuiu também para

aprofundar o sentimento epocal do culto da natureza. através da propria evolucão do

agenciamento dos jardins, gerando padrôes estéticos que haviam de marcar a cidade

romântica. De algum modo, a abertura de pequenas pracas que, subtilmente,

questionavam a ortogonalidade pombalina
- a Barão de Quintela ou o Largo de S.

Carlos - eram disso sintoma, como também o desejo de equipar ludicamente o Passeio

Público ou a decisão de delinear a Alameda do Campo Grande. Outros projectos

propôs então Jacome Ratton que sô século XIX adiante viriam a ser realizados:
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"Dcpois dc rcduzida a Cidadc dc Lisboa a este estado de limpc/a. que julgo cfc

absoluta ncccssidadc, poderia cntaô traiar-sc de a embcllcccr com algumas mas

novas. passcios agradavcis. e estradas commodas para a gcntc dc pé. até ccrtos

logradouros quc ha cm tomo dcsla Cidade; como por exemplo. constmir-se humc

ma direita dcsdc a Mocda at<í á calcada do Marque/ d'Abrantcs. rcdu/ir-sc o Campo

dc Sania Anna a um passcio publico dc arvorcdo, e destc campo continuar pela

cancira dos cavallos huma cstrada bordada tambcm dc arvorcdo. com passcios para

a gcntc dc pé. até o arco do cego, e dalli atC os Campos pequcno. c grandc. para quc

os moradorcs de Lisboa píxJcssem hir commodamciUc dc pé ou carruagcm go/.ar dc

passcio dc Campo grande" (67).

Sensivelmente. Ratton anunciava a Avenida 24 de Julho e a Rua da Estefânea.

provando bem que o plano pombalino de regulacão da eidade para além da Baixa

estava definitivamente ultrapassado. Lisboa aspirava agora, com um nostál.gico

descentramento, a se "embellecer", como se se contemplasse num espelho que.

anunciando o futuro, o representava com a figura utopica de um grande jardim. Parecia

que, antes das razoes teoricas das garden-cities oitocentistas, o fisiocratismo reinante,

além de determinar muito da evolucão política, se propunha como matriz de anti-

cidade.
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II - A CIDADE LIBERAL E BURGUESA,

1822-1851



5. PKRMANENCIAS E KNFRAQUKCTMENTO DO SISTKMA



5.1. A Intendência das Obras Públicas de Lisboa

A revolucão de 1820 não teve consequências imediatas na gestão da cidade

embora, naturalmente, acentuasse a decadência das iniciativas cuja crise era evidente

desde a partida da famflia real e da Corte para o Brasil.

Até 1833, continua a funcionar, com todas as competências anteriores. a

Intendência das Obras Públicas: a sua "Caza das Confferencĩas" mantinha "as

arrematagôes dos chãos de Cazas que forão incendiadas pelo incendio sucessivo ao

Terramoto" e os "Inspectores dos Bairros" asseguravam as requeridas vistorias, sob o

controlo do "Intendente Geral das Obras Publicas" "encarregado por Ordem Regia

da execugão da Planta desta Cidade". "na conformidade do Reai Decreto de 1769" .

Estas funyôes eram exercidas, desde 1803. pelo "Major Architecto da Cidade Joze

Bento de Sousa Fava" ( 1 ).

Como exemplo, meramente topico da continuidade da actuayão das Obras

Públicas, cite-se a permanência de diversos conflitos sobre as indemnizagoes: assim,

em 1825, ainda Ana Maria Rita Josefa de Almeida Pimentel requer a parte a "que se

julga com direito" áo "produto do terreno" arrematado na Rua das Portas de Santa

Catarina e Travessa de Estevão Galhardo que estava edificado desde 1782 e onde,

sensivelmente, os seus antepassados haviam possuído uma casa î (2).

Continuam também as Obras Públicas a procurar actuar em relacão âs barracas

na área da cidade nova. Desde 1824, inicia-se o processo contra o proprietário das que

pejavam o Beco do Monete, na Rua da Madalena que argumenta haver, nessa zona da

rua, 'gr.e espago sem Caza alguã e cheio de entuiho". No entanto, a constru^ão do

novo prédio não estava ainda iniciada em 1830 (3). Idêntica situayão acontecia na Rua

Ocidental do Passeio Público onde os fiscais confirmam, em 1830, que "existem
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harracas em forma de Tilheiros em muito mao estado e tudo de madeira arruinada e

scm riscn ncm Prospecto contra as Determinagôes das Reaes Ordens". Estes

casebres, todos pertenca do Marquês de Castelo Melhor. prolongavam-se pela Rua das

Portas de Santo Antão, o que parecia parricularmente atentatorio: tratava-se de "hama

das principaes (ruas) e dc í>rande frequencia ndo mcreccndo ser ocupada por

semelhantes Propriedades reprovadas" (4). Muito proximo. também o Marquês do

Lourieal era intimado a demolir barracas na Rua da Anunciada - onde nos anos de

1790 pensara edifícar palácio com risco de Carvalho Negreiros (5) -

que se estendiam

por 10 números no lado norte do largo (6). Outro auto de vistoria foi realizado, em

1829, conduzindo ao "embargo na Obra que estava crescendo Joaquim Jozé de hum

frontal sohre a antiga parede de uma estancia de madeira, abaixo do Convento do

Espirito Santo" . As razôes apontadas são as tipificadas: "Que mais abaixo há ouiras

tantas Barracas quazi do mesmo theor, este abuzo ndo justifîca a concessão daquelle

que de novo sc intenta practicar muito principalmente em huma das principaes Ruas

daCidade" (7).

Esta novj justificayão para tentar obrigar å demolicão dos "prospectos

reprovdvcis" , apelando para o "movimento" e particular importância das ruas em causa

- ao Passeio Público ou ao Chiado - traduz, nesses anos incertos do governo do senhor

D. Miguel, que a cidade nova se estabilizara e que ela era reconhecidamente o eentro

simbolico e operativo da vida urbana. Insinua também que havia um particular cuidado

em concentrar nele a imagem da propria civilidade. Veremos nos anos seguintes,

quando a situacão política se clarificar, que o Governo e a Câmara Municipal

continuarão esta polítiea restritiva
-

poder-se-ia dizer cenográfica - de entendimento da

capital.

Nesse certro herdado ocorrera entretanto, em 10 de Junho de 1821, um grave

incêndio "no quarteirão da Praca l\o Comércio entre a Rua Aurea e Augusta" (8). De

imediato, vozes surgiram propondo
-

o gosto das propostas será uma característica do

primeiro liberalismo... -

que aí se mandasse construir a "casa das Cortes". Todavia, a

Assembleia Constituinte decidiria rapidamente vender a particulares três dos lotes
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atingidos, sobre o Rua Nova d'El-Rei, de modo ao "produto da venda dever anxeliar a

prompta reedifîcagão daquella parte que tem de correr por conta da Fazenda

Nacional" (9). Era obrigatorio seguir-se o "prospecto determinado" e o dinheiro

apurudo foi integrado no Cofre do Donativo dos 4c/r.

Aliás, quanto â exigência de instalar as Cortes, a decisão estava já tomada. Por

Aviso de 4 de Janeiro de 1821, a Junta provisional do Governo do Reino entregara "4

contos" ao Brigadeiro Duarte José Fava para as despesas da sua instalacão no Palácio

das Necessidades (10). As obras já estariam antes em curso porque o Diário da

Rcgência de 20 daquele mês as dava as obras por terminadas:

"Acha-sc fmalmentc concluida. e tem bastaiite gente já visto. a Sala do nosso

Congresso NacionaJ. que o Governo mandou aderecar na que foi Casa de Livraria do

Convento das Neccssidades. 0 gosto e aceio que nella se devisa sâo dignos do alto

objecto a quc sc destina. e honrão o Ulustrissimo Coronel d'Engenharia Maximiano

José da Serra. a quem foi incumbida a direccao da obra, a que se dedicou com o maior

dcsvelo" (11).

Ou seja, continuavam os Vintistas uma secular tradicão nacional, atribuindo a

engenheiros militares as obras da cidade. E, como acontecia desde a época de D.

Maria. eram as Obras Públicas que as geriam, eventualmente
-

como aqui aeontece
-

com suplementos financeiros específicos, mas não deixando de significar uma

pragmática promiscuidade com o Cofre do Donativo dos 4%.

Ainda segundo o citado artigo do Didrio da Regência, os trabalhos concluiram-

se em "45 dias ", e haviam consistido na organizayão da saJa "em anfitheatro" com

"semi-ellipses concentricas, que dividem as differentes Tribunas". Particular destaque,

"bem no meio da Sala", era dado ao "Throno de S.M." - ainda ausente - com "cinco

degráos" de acesso. "eobertos de huma excellente alcatifa azul clara". Por cima da

Cadeira, "douruda e estofada, coberta com lustrina de ouro", brilhava "hum precioso

quadro, o\o nosso Augusto Monarca com Manto Real, em cuja execucão se esmerou o

pincel do nosso eximio Pintor Domingos Antonio de Sequeira".
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Não c difícil concluir que era a vasta experiência de montagem de arquitecturas

efémeras. para teatro ou para a celebrayão do poder. que aqui voltava a ser utilizada.

para responder eficazmente a encomenda. Mas um notável desenho de Sequeira,

designado por "Sala das Cortes" (Fig.92), sugere que o "Coronel d'Engenharia" :eve

um precioso projectista, garante de um gosto moderno simbolicamente representativo

da revoluyão e:n curso. Como se sabe. esta duraria pouco e também Sequeira não

chegaria a fazer escola.

Além da transformaeão da "Casa de Livraria". os anexos necessários -

para as

"Officinas" e as "Secretarias" -

exigiram a oeupaeão de "todo hum Dormitorio que

contém 25 casas", teve de abrir-se uma "espacosa escada pela qual hão de entrar os

Deputados", formou-se o "quartel da Guarda": iniciava-se (ou continuava-se se

pensarmos nos edifícios dos Jesuítas) a apropriacão sempre abusiva dos espacos

conventuais mas, por enquanto, todos estavam de acordo.

Paralelamente a esta breve obra. o único estaleiro público significativo que se

mantinha era o áo Palácio da Ajuda cuja Casa do Risco foi integrada na Reparticão das

Obras da Casa Real, por portaria de 17 de Marco de 1821 (12). sob a direccão do

sobrevivente arquitecto Francisco Rosa. Por exigência de economia. o seu colcga

Manuel Caetano da Silva Gaião regressou então â Reparticão central, propondo

Duarte José Fava que ele não fosse prejudicado no seu ordenado porque "em matcria

de conhecimentos se avantaja muito ao primeiro" (13), confirmando assim a estranha

estrela l\o arquitecto da Ajuda cujo mérito ninguém reconhecia.

No ano seguinte, exactamente em 12 de Dezembro de 1823. o Intendente

apresentou superiormente o "Plano de organizagão para a Casa do Risco das Obras

Públicas ou escola pratica de Architectura civil" ( 14). Previa então a necessidade de

quatro arquitectos, quatro Ajudantes Architectos e oito praticantes, alargando o

quadro anterior - "dous Architectos, dois Ajudantes, seis Discípulos ordinários e hum

supranumerario sem vencimento" -

que. em Outubro de 1820, Ihe parecera

"proporcionado ao estado da actual Repartigâo". Pretende também que fosse

confirmado que "ndo scrd mais admittido a Praticante (...) algum individuo que não
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tenha compietado com distincto aproveitamento o Curso de Arch.'-1 Civil e Dezenho".

Esta "reforma" que visaria tão somente melhorar os vencimentos de funcionários, com

muitos anos de imobilizayão nos escalôes inferiores, não terá no entanto sido

aprovada, exactamente por razôes orcamentais.

O primeiro sintoma de que o novo aparelho de Estado pensava poupar e, desde

lugo olhava para as rúbricas que se poderão considerar culturais. encontramo-lo, no

inicío daquele ano de 1823, a proposito da aprovacão em Cortes do orcamento para as

Obras Públicas. no montante de 320 XOOSOOO. Durante a discussão, o deputado

Galvão Palma pôs em causa o empenho na obra do Palácio da Ajuda:

"O ncccssário deve scmpre preferir ao util. Ninguém dirá que o Palacio d'Ajuda he

indispensavcl para o alojamento dos Soberanos. Pois o que agora nos govcma. cujos

dias os Ccos prosperem. tem outms em quc habitar. como já fizeråo seus Augustos

maiores. Para que aplJicar grossas sommas para hum Edificio dc pompa e luxo.

quando a Na<;ũo gemc na indigcncia? Que dirâo tantos empregados. a quem se está

devendo partc dos scus ordcnados? Tantas Viuvas e Orfãos. que lhes pertencem

alimentos. que Pais. <>u Maridos ganhárão trabaJhando pcla Pátria?" (15).

A verve demagogicamente epocal do deputado ia mais longe afirmando que a

"nacão'" não tinha obrigacão de sustentar os operários das Obras Públicas "se não

quando trabalharem". O seu eompromisso era outro: "contratou com toda a nacão

impor-lhe tributos para se apllicarem não para o superfluo. mas para as necessidades

da Patria". Na sua opinião estavam encerrados os tempos em que "vogava o ruinoso

principio do alto dominio do Imperante sobre os bens dos Povos" e convinha lembrar

que "já estes levavão a mal a ireccão de Mafra, Estrella, etc".

Como conclusão, propunha que o oreamento de 176 000$000 rs. para as obras

da Ajuda, fosse reduzido a 50 000$000 rs., conservando-se "o Seminario das Bellas-

Artes (o que basta em ponto pequeno) e que se não destrua tornando-se habitavel o

quarto que já está feito".



5.2. A emergência da Câmara Municipal de Lisboa

A perda progressiva de importância da Reparticão das Obras Públicas em relacão

a Capital não se deveu apenas a cortes orcamentais. A verdade é que outra instância

aparecia, no novo eontexto político, reivindicando a responsabilidade sobre a cidade.

Refiro-me â Câmara Municipal que, pelo menos desde 1818, tem arquitecto proprio,

Malaquias Ferreira Leal (16), responsável. logo em 1823, pelo projecto de abertura de

novas ruas no "sítio da Boavista" na sequência do incêndio aí ocorrido em 1 1 de

Setembro de 1X20. Trata-se de uma actuacão parcelar, em terrenos que, desde

sempre, o Municipio considerava propriedade prôpria, visando a rentabilizacão dos

alugueres aí existentes para pequenas indústrias e fainas fluviais, mas ela revela-se uma

ruptura significativa em relacão ã recuperacão dos poderes que lhe haviam sido

retirados, desde o Terramoto, pelo Marquês de Pombal. Ora o contexto político era-

Ihe agora favorável, como prova a posicão do Governo na curiosa Portaria de 20 de

Marcode 1821 (doc. 66).

Partindo da consideraeão que a "Regeneia do Reino" devia promover as "Obras

Públicas ". na medida em que o permitissem "as forcas do Thesouro Publico Nacional"

e também 'para empregar os bracos fabrís que, por falta de obras particulares. se

achão inutilisados", decidia-se "Crear huma Commissão compostas de pessoas

intelligentes e possuidas de hum verdadeiro patriotismo, que terá por fim consultar

sobre os meios de reduzir a boa ordem e regulamento esta administrayão".

Concretizando mais os seus objectivos, afirmava a Portaria que havia partic jlar

empenho "na conservayão e progresso dos dois Passeios Publicos de Lisboa e Campo

grande" e que desejaria que a dita "Commissão" "apresentas.se hum Plano de se fazer

hum Theatro Nacional. esUibelecimento o mais util e neeessario, e de que tanto

depende a boa moral e reforma de costumes". Como "pelo Thesouro Nacional se não

possa actualmente supprir a esta despeza", propunha quer uma "subscripcão". quer o

uso de mão-de-obra gratuita "dos eondemnados a trabalhos publicos". Finalmente,

depois de nomear os cinco deputados para integrarem a "Commissão", afianca qce o
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"Intendente das Obras Publicas e os mais Chefes das Reparticûes que vão a

inspeccionar-se darão as instruyôes e auxilios" que ela exija.

Ou seja, não havia dinheiro para o Palácio da Ajuda porque ele não era uma

prioridade política. Por outro lado, as Obras Públicas iriam ser inspeccionadas mas,

simultaneamente. enunciavavam-se aquelas que seriam as mais importantes iniciativas

do novo regime. em termos de consagracão imagética - a reformulaeão do Passeio

Público, a construcão do Teatro Nacional - propondo-se que elas funcionassem â

margem da reparticão pública, utilizando dinheiros privados. obtidos por subscripcão

patriotica, e gratuita mão de obra desqualiftcada. Ao Intendente competia ser

inspeccionado e colaborar.

Também por isso, se arrastaram as habituais vistorias dos inspectores dos bairros

para demolir barracas que continuavam a resistir, ou para impor o calcetamento de

passeios cujos proprietários, obrigados â sua construyão, continuavam a não cumprir.

A veiha reparticão. herdeira da Casa do Risco pombalina. perdera o prestígio e a

iniciativa como havemos de ver, em casos pontuais em que quis ou foi chamada a

intervir. Chegava agora o tempo dos cidadãos "inteligentes" e "patrioticos". Será de

entre eles que, apos a vitoria de 1833, se recrutará a primeira vereacão liberal de

Lisboa. Entretanto, quando se desejava ainda obstar â guerra civil. a Câmara ia

marcando pontos, numa persistente e, politicamente apoiada, luta pelo poder.

Num contexto incerto e ameaeado, toda a relevância se concentrou em gestos

simbolicos. visando confirmar, no territorio, a balbuciante revolucao. Não conseguindo

a nomeada comissão obter meios para arrancar com o projecto do Teatro Nacional, a

Câmara iniciaria, parecia que com maior sucesso, a apropriayão burguesa do Passeio

Público. Em 4 de Abril de 1823, o Ministério dos Negocios do Reino acusa a recepcão

do "requerimento de 70 cidadãos pedindo a conclusão da obra do passeio publico,

conforme o projecto que fora adoptado por mais conveniente" (doc.67). Regozija-se

também com "a offerta que fazem os actuaes vereadores" dos "seus vencimentos, que

como taes lhes competirem no decurso do presente anno" e, particularmente, com "a

offerta separada de dusentos e quarenta mil réis, que fez o Vereador Joaquim Gregorio
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Bonifacio". E indo ao encontro dos seus desejos: "ordena que a Camara designe trez

pessoas de confianca. que devem compor uma Commissão encarregada de promover, e

arrecadar as subscripyôes offerecidas, e aquellas com que voluntariamente hajão de

concorrer outros cidadãos. igualmente zelosos, a bem de uma obra ha tanto desejada

pelas pcssoas sensatas, e tão digna de uma grande Capital".

Estava-se no tempo novo das comissoes e da participayão dos "cidadãos" na

coisa pública: mais uma era nomeada. agora na exclusiva dependência do Município

que conquistara o direito moral e cívico de dirigir os trabalhos de uma obra

programada pelo Marquês de Pombal, na déeada de 1760, e retomada por D. Rodrigo

de Sousa Couthho, no início de 1800. Mas que so agora adquiria pleno sentido como

espaco representativo dos novos avatares vivenciais. A comissão foi presidida pelo

Barão de Porto Covo da Bandeira - descendente dos Bandeiras de Pombal, nobilitados

por D. Maria I -

e julgava-se "ser possível o acabamento do Passeio Público segunco o

sucinto plano que está tracado" (17). certamente o que vinha de Reinaldo Manuel,

talvez com as alteracoes propostas por Domingos Vandelli. (18). Mas a marca do

presente tntroduzia-se monumentalmente: a coroagao "desta obra" seria a "estátua de

D. Joao VI projectada por Sequeira". 0 rápido desenrolar de trágicos acontecimentos.

anunciados coir a Abrilada e concretizados a partir da morte do rei, em 1825, fez de

novo parar esta> intencoes celebratorias: nem se iniciaram os trabalhos. nem Sequeira

esculpiu a estátua. Em 1833, como veremos. partir-se-á exactamente do mesmo ponto,

com outra "comissao" mas sob a autoridade, então mais fortalecida, do Municipio.

Refira-se, finalmente, o outro grande projecto falhado do Governo vintista que

teve o apoio da Câmara e dos cidadãos. O primeiro sinal da intencão é registado no

Diário do Governo, em 15 de Maio de 1821 (19): é enviado pelas Cortes íi "comissão

de Artes" os "Desenhos do Monumento projectado para a Praya do Rossio feito por

Malaquias Ferreira Leal". Citado pela primeira vez, este arquitecto já desempenharia,

ou veio a desempenhar pouco depois, as novas funcôes de Arquitecto da Cidade ao

servico do Município.Também não é então referido o tipo de monumento de que se

tratava embora não haja qualquer dúvida que se pretendia celebrar o triunfo da
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Revolueão de 1820 (Fig.93). E desde logo se percebe que este desejo envolverá

muitos cidadãos: de facto, a mesma notícia afuma que 'também o Sr. Alves Rio

(deputado) apresentou uma Memôria oferecida por um Português sobre o projecto de

Monumento para a Praca do Rossio". A conjuntura permitia, euforicamente, que

qualquer "Português" se sentisse e quisesse exprimir-se artisticamente...

Alguma ordem foi, no entanto, introduzida nestas inten^ôes patriôticas. Em 28

de Agosto de 1821, o indispensável Didrio do Govemo dá a seguinte notícia das

Cortes:

"(Foi) unanimcmente aprovada a mocâo de Braamcamp para que no mcmorável dia

15 de Sctembro se lance a primcira pedra do Monumcnto Constimcional que se deve

erigir na grande Pra^a do Rossio cm rccordaccão dos magnificos acontccimcntos que

nclc tiveram lugar e cujo prospccto. obra do insignc pintor Sequeira se acha aprovado

pcla Comissão dc Artes e Manufacturas".

Avanyara-se portanto. MaJaquias Leal fora preterido e também o "Português"

unônimo (20). Sequeira revolucionário assumia a representagão dos sentimentos

colectivos, num simples memorial cilíndrico, coroado de figura feminma que,

certamente, simbolizava ou a nova Pátria ou a Constituiyão (Fig.94). Era um modesto

monumento mas mesmo assim era necessário recorrer-se â eelebrada subscripyão

pública, cuja lista o Diário foi a partir de então publicando. O que mais me interessa

destacar é que os Vintistas pretendiam naturalmente representar a sua vitoria mas

também apropriar-se da cidade, através da sua praca popular por excelência que

deveria ser uma espécie de eontraponto â solenidade adquirida do Terreiro do Paco.

A obra iniciou-se de facto (doc.68), apoiada por subscripcão pública (21),

embora, em Abril de 22, chegasse â Comissão das Artes uma representagão de

Domingos Antonio de Sequeira "em que expôe os estorvos que tem experimentado no

desempenho da obra de que foi encarregado do Monumento do Rocio" (22). Tal não

impediu a eerimonia do lancamento das fundacôes. ocorrida na data prevista de 15 de

Setembro de 1821 e cujo relato nos chega por uma voz da oposicao, o autor anonimo

de um manuscrito da Biblioteca Nacional de Lisboa:
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"Em 15 de Sctcmbro dc 1X21 depois de sc ter detcrminado cm Cortes erigir-sv rĸi

meio da Praca do Rocio hum padrão q. scrvisse de memoria cm como naqucUa Pra<;a se

tinha proclamado hum govcmo Constiiucional qual foi de 15 dc Setembro dc 1X20.

sendo o dia asima rcferido o dia anivcrsario de taJ mamteira neste mcsmo se deitou a

primcira pcdra no alicerse. a qual era á maneira da pcdra de hum moinJio com huã

cavidadc no mcio da dila na qual se mctco hum caixão piqucno de prata por dc ítro

forrado dc veludo verdc. contendo em si. hua chapa de prata esculpida nella o dia. mez.

e anno em q. loi proclamada a Constitui(,âo; hum pcrgaminho com o quer q. era escrito

q. por nã.) scr possivcl dar noticia sc omite; toda a variabilidade ('.') de dinhciro

cunhado com o cunho dc El Rey D. Joûo 6" (...) tudo lbi enclauzurado dentro do Jito

cofrc por El Rcy (...) e metido o dito caixão fexado dentro da cavidadc dc pedra c. já

estava na cova. El Rcy com a sua propria mão langou cal, c o fundam.to ncccssario

para asscnto da mesma pedra" (23).

Ainda se.^undo o mesmo relato, ã cerimonia assistiu "todo o senado nobreza

Prelados de Religioens e alguns Principes da S.ta Igreja Patriarchal". Houve

"luminarias, festins particulares o Passeio publico illuminado por dentro com franca

Liberd.e da sua entrada havendo varios coros de Muzica espalhados pellas ruas do d.o

Passeio e na Ribeira das Naos em huã grande Sala se deo hum grande Jantar porem

todo constitucionalm.te q. foi pagando cada hum q. queria participar a q.tia de 4800

rs., faltando por fim m.ta prata do servico da Meza, o q. foi dito afirmado pellos

agentes do mes no festim. E q. tal não era a breijeirada q. ali se ajuntouĩ".

Um ano mais tarde, em 14 de Setembro de 1822. a mesma testemunha assisiiu â

nova cerimonia da "primeira pedra ", comandada, segundo a sua subjectiva apreciacão.

pela "comitiva da breijeirada". O que mais o indignou, naturalmente, foi que o

"pendão" constitucional fosse conduzido por "hum indigno Clerigo q. occupava a

encommendaijão da Freg.a de S. Nicoláo de Lx.4" que, depois de assente a pedra.

"subio a hum lugar elevado e tremulando no ar com a bandeira q. levava deo em voz

alta tres vivas á religião, á Constituicão e ao rey Constitucional a q. comresponderão

girandolas de foguetes q. subirão ao ar". Igualmente reprovável lhe pareceu a prescnca

de "varias mulheres vestidas todas de azul e branco, espalhando huãs flores sobre a

232



pedra e pavimento; outras lan^ando ao ar quadras aJuzivas á liberdade exaltada, e ao

despotismo depremido". A volta "a praca do Rocio toda ilJuminada, e as janelas

armadas a semelhanca da Procissão do Corpo de D.s". Melancolicamente a tudo

assiste. sentindo-se um dos "portuguezes honrados sofrendo todos estes

dezaforos"...(24).

Apesar de representar os vencidos, o desconhecido autor foi notavelmente

objectivo, como prova o cotejo das suas Memôrias corn o relato exuberante do Diário

do Govemo (doc. 69) que se limita a acrescentar o hino cantado pelas vozes femininas

que. segundo se noticia. o "insigne Professor Bomtempo" iria pôr em música.

Mas os ventos da Historia corriam incertos e o mesmo orgão oficioso que, em

22. festejava a primeira pedra do Monumento Constitucional, relata, alguns meses

depois, com idêntico entusiasmo servil, o "fim da festa": "O dia de ontem, 23 (...) foi

um dia de verdadeiro triunfo Nacional, Real e Religioso (...). A Aug.a Rainha escolheu-

o para vir agradecer a Deus a suspensão do assolador flagelo que pesava sobre o

trono, o Altar e sobre toda a Monarquia". A cerimonia escolhida foi a de demolir "com

tal afinco e regozijo" "esse monumento de orgulho da fac<;ão desorganizada que no

Rocio se havia fundado no dia 15 de Setembro de 1821 e continuava a erigir-se".

Ncste conjuro, muito primitivo, participaram "grande numero de homens de diferentes

jerarquias" e. como antes sucedera, houve "iluminayão geral" (25). Segundo as

memorias úo anonimo já citado, trabalhara-se bem, com a participacão dos "operários

das obras publicas (...) pessoas com habito aos gritos, militares de banda a cinta,

Clerigos e Reiigiosos": "pelas onze horas da noite arrancaram toda a estacada e taboas

que alli estavam pregadas e q. circuiava a dita Pra^a do Rocio, fazendo nesta com as

madeiras q. arrancavão fogueiras pois q. era a noite de S. João" (26).

Apesar do fracasso imediato das intencûes celebrativas dos vintistas -

espelhando, com a efieácia dos factos, a sua fatal debilidade poiítica
-

a Câmara

mantinha o evidente favor do Governo. Na mesma sessão das Cortes, em que se

propusera a redueão do orcamento das Obras Públicas, a proposito da rúbrica para a

233



"Illuminacão ca Ciriade". Borges Cameiro pôs sobre a mesa a necessidade de fazer

transitar a sua gestão da Intendência Geral da Polícia para o Município. Outros

deputados concordaram com ele. sustentando que "o estabelecimento" daquele

importante organismo era "anti-constitucional, e que á muito ternpo já não rievia

existir". Tanto mais. acrescentou o Sr. Xavier Monteiro que, so havendo ilumirayão

em Lisboa, tratava-se evidentemente de "uma administracyão Municipal", "e sendo-o

não pode pertencer á Policia de sorte alguma". Assim aconteceu de facto. com uma

simbolica decisão que punha fim a uma das competências que mais haviam honrado o

Intendente Pina Manique. Como os tempos eram difíceis, não so se julgou impossível

admitir-se a substituicão do azeite pelo "gaz hydrogenio" já corrente em Londres e

Pans -

so, eventualmente viável "em algum Theatro, ou Praea" -

como se reduziu o

oryamento proposto de 6 000$ rs. mensal para 5 000, embora ninguém soubesse

exactamente quantos candeeiros existiam nem o custo de cada um (27).

Na ausência de uma polítiea minimamente consequente de pensar a cidade, so

estes ínvios factos podem indiciar a situayão descentrada, e fatalmente empírica, em

que então se actuava em relayão a ela. Um último episodio vale a pena registar,

envolvendo, neste caso, a Repartiyão das Obras Públicas.

Perante i. proposta que Ihe foi apresentada, em 28 de Fevereiro de 1823. para

venda de parte do terreno do "Tesouro Velho" - â Rua do Ferragial - â AssemMeia

Portuguesa que, sob a direccão do Barão de Quintela, pretendia fazer construir uma

nova sede (28), o Intendente afirma que "ainda (aii) estão albergadas trezentas e

tantas pessoas pobres que abusivamente e sem tttulo algum legitimo ali tem

construido as suas pcquenas harracas". Era gente de "mao viver sendo o local azado

para a devassidão e para o crime". Por outro Iado, parte das ruínas do velho Payo

dos Bragancas estava ocupado pela "Abegoaria dos Obras Publicas onde o Estado fez

grandes despesas para este fim" e cuja sugerida mudanya "para os dois armazens da

Marinha á Boa Vista" parecia muito dificultosa.

Ou seja. o organismo com a responsabilidade de gerir a reconstruyão da cidade,

a quem competia exigir a demoligão dos abarracamentos abusivos instalados nas ruínas
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provocadas pelo Terramoto. recua perante um projecto
-

que, na verdade, a ascencão

i\o Miguelismo de qualquer modo condenaria - de requalifícacão imagética e

arquitectonica de um lugar urbano privilegiado! No entanto, propôe alternativas: "A

Capital offerece locaes exceilentes para a dita Assembleia taes são o Largo do

Passeio Publico onde jd se projectou um Theatro Nacional, o terreno onde foi

Quartel da Cotovia pertencente ao Conde de Soure que o deseja afforar, o Terreno a

S. Pedro dAlcantara hoje na Administragão da Fabrica das Sedas e enfim a Obra jd

principiada para Erario, no sitio da Patriarcal hoje inteiramente inutil".

Como veremos. dez anos mais tarde, estes sítios peculiares hão-de voltar a ser

citados quando se discutir a edificacão definitiva do Teatro Nacional. permitindo

concluir que, na sequência de sinais evidentes desde a época mariana, se havia perdido

definitivamente a metodologia pombalina de pensar em conjunto a cidade: ela era, para

os vintistas, uma soma eventual de lugares, servidos pelas artérias da reconstruyão ou

pelos velhos caminhos anteriores e as marcas imagéticas que se lhe desejavam

inscrever eram uma soma irresoluta de gestos individuais. Todavia, é curiosa a sua

concentracão num perímetro representacional que ia do Passeio Público â Patriarcal

Queimada. favorecendo uma espécie de centro cívico que tinha por coracão o Chiado.

E.ssa era a nascente e romântica cidade oitocentista.

5.3. A vivência da cidade nos anos de 1820

Repetir-nos-iamos a evocar esta Lisboa primo-liberal: a vivência quotidiana e os

constrangimentos de hábitos seculares em nada se diferenciavam dos que narrámos

para o final do século anterior, a não ser por um aumento da desordem urbana . Havia

maior inseguranca e actuavam grupos armados com bastante impunidade como regista

Tinop nas suas acumuladas memôrias:
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"Abundavam os vadios, eram frcqucntcs os roubos e assassínios. Encontrav.im-se

bandos de cegos e vagabundos com guitarras. cntoando cantigas de um picante de

malaguctj. como a do negro melro. c fazendo trejcito indecentes. Os cabazciros, os

aguadciros. c vcndilhôcs dc paiitos e rocas. de sapatos dc ourelo. etc. obstruíam os

estrcitos passeios das ruas. Os logistas da Travessa do Amparo queixavam-se dc que a

mullidão de pcixeiros e outros vendedores ambulantcs lhcs pcjava a frcnte das suas lojas.

Homcns dc jalcco. soldados e vadios apareciam dc cacetes a toda a hora do dia; os

mcndigos c os cães i^avam a capital; as scgcs e as cavalgaduras cruzavam livrcmentc o

Rossio. oulc abundavam os rapazes que scguravam cavalos. como o Carulha e o Pêrra

Guêssa. porque os trcns eram pouqui'ssimos, mas. em compensacao, eram muitos os

rocinantcs particulares e de aluguer" (29).

Apesar deste negro quadro - com "os moradores da Boa Vista" a queixare:n-se

"dos ataques perpetrados por malvados, que se eseondiam nos cascos velhos que havia

naquela praia" ou com a famosa quadrilha "do trombudo Diogo Alves, cujo campo se

cstcndia de Vale de Pereiro ao Salitre" - havia um esplendor aristocrático que era a

outra fase da cidade ainda Antigo Regime. O jovem Barão de Quintela-Farrobo,

nascido com o século, iniciava a sua carreira pública de consumidor da fortuna

acumulada pelos antepassados. renovando sumptuosamente o palácio da Rua do

Alecrim, em colaboracão com o arquitecto Hilbrath, que era afinal empresário do S.

Carlos (30) e com a única gloria recente da pintura portuguesa, o acamédico Antonio

Manuel da Fonseca.

Outro jovem. nascido em 1802, D. José Trazimundo Mascarenhas Barreto.

Marquês de Fronteira e Alorna evoca. nas suas Memorias, as festas da Assembleia

Estrangeira na Rua do Alecrim, em frente do palácio do Farrobo, com bailes semanais,

"a que acorriam todas as classes elevadas da sociedade", ou as "alegres reeepc/>es" em

Casa dos Condes de Castelo Melhor â Anunciada e, quase ao lado. as do Conde de Rio

Maior, concluindo que, "apesar dos pensadores verem o futuro negro, pelas

indiscricoes do Governo e das Cortes, Lisboa estava animada e alegre". E se não havia

"sociedade do Corpo diplomático porque as medidas de Silvestre Pinheiro tinham

cortado as nossas relacôes com as potências estrangeiras", existiam compensa<;ôes: "os

concertos do Bomtempo estavam no seu esplendor, o teatro de S. Carlos era rruito
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frequentado bem como o da rua dos Condes, as salas da nossa tia Marquesa de Belas

estavam abertas todas as noites". No Verão, mudavam-se para Sintra onde eram

diários os bailes e os piqueniques "a Collares, Monserrate, Pena". Por vezes, nos anos

anteriores ao casamento, vaíam "do palácio de Oeiras depois d'um esplendido jantar e

de danyarmos até âs 2 e 3 horas da madrugada, montando a cavalo e atravessando os

péssimos caminhos de Laveiras, Barcarena e Queluz até Benfica onde chegavamos dia

claro".

Mas depois da Abrilada. esta despreocupada existêneia tornou-se problemática.

Nasceu então ao jovem aristocrata o desejo de viajar e, quando aportou ao Havre, a

impressão foi profunda:

"Para um individuo que nunca tinha saído da pátria, comparando a capitaJ do scu país

com uma cidadc dc terccira ordcm dc Fran<;a, fazia-Ihc impressâo o atraso em que nos

achávamos. 0 pouco movimento que naqucla época havia em Lisboa estando

constantcmente quasc dcserto o Passeio Público. encontrando-se apenas alguns frades c

militarcs (...) e quc se notava também em todas as belas pracas da Capital (...).

Surprcendia-nos muito e principaJmcnte o grande número de senhoras que a toda a hora

do dia cncontrávamos cm várias direccôes (...). Admirava-nos o comíxlo das carruagens,

o cstado dos caminhos e a rapidcz da viagem" (31).

Se D. José Trasimundo viajou então diletantemente, visitando as igrejas e

museus de Paris e Roma. muitos outros partiram também ou pouco depois, quase

todos os que eram publicamente acusados de malhados. Habitaram, com maior ou

menor conforto e meios Londres e Paris, puderam comprovar o "atraso em que nos

achávamos". Por exemplo. José Liberato Freire de Carvalho, curiosa figura de frade-

intelectual que, em Londres, foi o redactor principal do Investigador Português,

apreciara esta cidade - "os soberbos e magestosos teatros (...) as longas e espacosas

ruas (...) os seus extensos parques"
-

e maravilhou-se com Paris: "Nunca até ali se

tinha apresentado a meus olhos um quadro tão completo. tão grandioso, magnifico e

tal que até hoje ainda não vi outro igual". O segredo de tanta magestade encontrou-o

ele nos "boulevards", "bordados de árvores, fronteiros âs casas", favoráveis não so ao
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passeio, "com especialidade no Verão", mas "para gozar da vista da gente que passa,

que entra e sai dos cafés ou que se senta em cadeiras junto deles. como era o afamado

Tortoni no boulevard dos italianos onde sempre havia tnúsica e se via a mais briloante

sociedade" (32).

Mas quando estes emigrantes esclarecidos regressaram. â frente de um exército.

Lisboa retomaria o seu incerto rumo onde os sinais de modernidade pouco

ultrapassariam as marcacôes individuais que o Marquês de Fronteira inventariou da sua

juventude. Todavia, habitava-os o sonho dessa cultura urbana cenográfica, do ver e ser

visto, num jogo cúmplice entre o tão admirado conforto do "home" inglês e os rituais

o\o passeio público onde o olhar rapidamente conquistaria a velocidade que os pin:ores

e a nascente fotografia permitiriam confirmar e apurar.

Notas

1. Vcr. por excmplo, ANTT. Feitos Findos, Inspccgão de Bairros. Bairro dos

Rcmolares. mago 15. n"12. pag.23, rcferente a vcndade terreno. em 30 de Agosto de 1X30.

Sobrc Jo/e Bento dc Sousa Fava. o seu cargo 6 confimiado em 1X26. quando a Casa do

Risco das Obras Públicas "rcduziu e descnhou" a Planta da Cidade, lcvaniada em 1807,

"dcbaixo da dircccão do Cpp. Engcnhciro Duartc Joze Fava" (ver repnxl. in SILVA, Augusto

Vicira da. 1950;. Em 1X50. assina ainda um oíicío. dirigido â CML, sobre a conelusão das

obras da Igreja de S. Julião. como "Architecto do Plano da Redilica^ão da Ciriade" (CML,

SGO. Cx. 126) No entanto, os seus cargos eoiUundcm-se com os dc Duarte José íava,

certamcnte scu .amiliar. que nos anos de 1X20-1X24. assina diversa corrcspondência como

Intcndentc das Obras Públicas (AHMOP, Ministério do Reino. Cx. 47).

Sousa Viterbo. no seu Dicionário.... apenas rcgistao nomc de Duarte José Fava (ly vol.,

pag. 316-317), refcrenciando a sua carreira militar no Real Corpo dos Engenheir>s e

conlinnando o scu tílulo dc Intcndente ûss Obras Públicas. Tudo indica portanto que cstc lugar

loi por clc cxcrcido. no início dos anos dc 1X20. entre dois desempenhos de Joze Bcnto de

Snusa Fava.

23X



2. ANTT. Fcitos Findos. Inspecgão de bairros. Bainx> AJto. ma^o 2. 15 de Junho de

X25.0 terreno cm causa fora cdificado em 17X2 por AniOnio Roiz Lisboa Geraldes. Vcr cap. 2.

pag.123.

3. ANTT. Feitos Findos. Inspecgão de bairros. Rossio, mago 40. n°7.

4. Idem, ibidcm, Ma^o 27. n"27.

5. Vcrcap. 2. pag.l 1 1-1 12.

6. ANTT. Feitos Findos, lnspecgão de bairros.t\s\±\\w. Ma^o 7, n"20A.

7. Idem. Rossio. Mago 39, n'"3.

X. Diário do Govemo. n"140, 14 clc Junlio de 1X21.

9. ANTT. Chancelaria de D. Joâo VI. Livro 2, pag. 144 v.V'cr também Diário da

Regência. n°s 139. 140. 141. 142. 147 dc 13. 14. 15. 16 e 23 de Junhode 1821.

10. ATC, Real Erário. Livro 431 1, pag. 194. A instala<;ão das Cortes no Convcnto das

Nccessidades não era no cntanto julgada dcfinitiva eomo prova a proposta do deputado Borgcs

Cameiro, rcfcrida no Diário da Regência de 6 de Agosto de 1821. sugerindn a sua

transferência para "a SaJa dos Aclos do Rcal Colegio dos Nobres". A ela se opôs, scgundo a

mcsma fonte. o "Sr. MaJdonado" por três ordens de razôes: perder-se aquela "formozissima

Sala, Ohra proporcionada á riqueza dos tcmpos em que foi construida"; prejudicar-sc "o

mclhor Collegio NacionaJ nas suas applicayôes"; devcr rccear-se "a dcmasiada afiuencia de

Espectadorcs" pcla "Central posigão daquellc cditicio".

1 1 . Diário da Regência. n"t8. 20 de Janeiro dc 1 82 1 , pag. 1 .

12. Idem. 3 e 1 1 dc Abril de 1821. O facto mais relevantc a registar consta na Portaria

<.k 17 de Mar<,o de 1821. publicada em 3 de Abril. enunciando a supressão da "Escola de

Dcscnho, Escultura e Pintura estabelecida no PaJacio ú'Ajuda" e dispondo que "os Discipulos

que quizercm continuar a applicar-se a estas artes Liberas viråo aprcndcr nas Aulas Publicas

dcsta Cortc. ondc poderik) igualmente preparar-se as Obras dc Escultura do PaJacio ãAjuda

cm quc sc julgar preciso maior aperfeicoamento, transportando-se depois para o lugar

coninctcntc".

13. AHMOP. Ministério do Reino, caixa 47: Correspondência recebida relativa á

Intendência das Obras Públicas, 1820-1824.

14. Idem, ibidem.

15. Diário do Govenw. 15 de Janciro de 1823. pag. X5.

16. Apesar de uma atcncão dirigida. no tratamento de vasta documcnta^ão rcfercnte a

obras na cidadc. não conscgui elaborar nenliunia biografia consistcntc desta discreta

pcrsonagem. Não sei qual a sua formacão mas não creio que tenha passado por ncnhuma das

Aulas de Arquitcctura cxisientcs (na Ajuda. na Intcndcncia das Obras Públicas ou nos

Cactanos) por não encontrar qualquer refcrcncia ao seu nomc. 0 primeiro registo do scu cargo

surgc na Planta da Ribcira Velha. datada dc 1X18 (Vcr ancxo iconogrático, fig.102) c manter-

se-1 a>m intensa c diligentc actividadc. até 1X54. mcsmo dcpois da entrada em luncôes na

239



CML dc Pedro José Pezerat. Creio que tcrá faJecido no linal daquele ano, quando a

corrcspondência da Câmara passa a scr assinada apenas por Pczcrat mas a confirmayiio

prccisa de que já tinlia ocorrido s<> a cncontro em 1X60. num oíi'cio de Pezcrat que a rcferc

cxplicitamente ( \HCML; SGO. Cx. 126. doc. 16). Como sc verá, na scquência destc trabalho.

tlivcrsas obras lhc podem ser atribuídas. do Mercado de Ver-o-Pcso (demolido) â remode.acão

do Passeio Públieo, mas o quc sobrctudo lhe competiu toi a íiscalizacâo das obras da cidadc.

dcsdc 1834. e a iníomiagao dos "prospcctos" para ediíicagáo. Deverá ser considerado fgura

mcnor. cmbora <liligente, exccutor tranquilo de nomias que nunca pôs em causa. num período

difícil dc divisão dc poderes entre a Câmara e a Intendéncia das Obras Públicas.

Discrctamenie. Pezerat aJgumas vezes pôs em causa a sua competência e gosto, quando

comccou a informar os prospcctos para cdificacão, tarefa que, inicialmcnte, desempcnliou cm

comum com ele.

17. Diário do Governo, 14 dc Abril de 1X23.

18. Vcrcap. 3,pag. 179 c scguintcs.

19. O assunto fora no entanto já anteriomienie abordado como prova a interven<;ûo do

depuiado "Sr. Fcrråo". registada no Diário do Governo de 29 de Outubro de 1X21. scgundo a

qual a pnmeira proposta que
"

no Rocio sc lcvantasse hum Monumento quc recordasse aos

prcscntcs e vindoums os faustissimos Dias de 15 de Setembro, 24 de Agosto e I" dc Outubro"

foi apresentada em "Sessão de 10 de Fevereiro" pelo "Sr. Deputado Pimcntel MaJdoncdo".

dcsdc logo acompanhada com a sugcstão de que "a regcncia abrisse huma subsenpyão

voluntaria para aquella Obra".

20. Evenmalmentc cstc "Português" cra "o Cidadão Jeronymo Corrca Lage" segundo o

Diário do Governo de 6 dc Sctembro de 1X21: "tendo em Maio passado aprcsentado ao

Augusto Congrcsso o risco para hum monumento que pcrpetuasse a sua memoria, clle ho e de

novo olĩcrcce hum modcllo do mcsmo. mais aperfeicoado. accresccntando-lhe huma relat;âo

com as cxplicacôes das allegorias de que o omou".

Houvc ainda pelo menos mais um projeeu>, mais antigo, como consta do manuscrito da

BNL. R 5182, intitulado: A Praga do Principe. Sobscripgão voluntaria para eievar huma

esíatua de Bronze a Sua Alteza Real o Principe Regente Nosso Senhor. Lembranga suggerida

por Joâo Henriques de Sequeira.O lugar eseolhido era já o Rossio, no meio do qual se faria

"hum passeio guarnecido de estacas com cadeias deferro e rodeado de arvores de sabugo. e

de bancos de páo pintados de verde o redor". A cstatua "que háde ser de Bronze dourado

representando o Milhor dos Principes, na quella postura ou aptitude quefor mais agraaavei

a sua Alteza Real" "sera pôsta, sobre huma bella pega de marmore, sostida por 8 colunas da

ordem corinthia. tudo formando hum Pavilhão Chinez, com hum Gabinete no baixo, que será

aberto, no dia da revista dos Regimentos'. Rcgistc-sc o eclcctismo absoluto dcsta ingimua

proposta. nomeadamenic a fusão dc clementos cllssicos com com "pavilhão chincs".
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21. Ver as listas de subscripcao publicadas no Diário de Governo, n" 216. 12 de

Sctcmbro. n" 256. 29 de Outubro de 1X21, no suplemento ao n- 53 de 4 de Mar^o de 1822 e no

n"208 de 4 de Sctcmbro de 1822.

22. Diário do Governo, 30 de Abril de 1 X22. pag. 639.

23. BNL, Câdice 8604: Memôrias de acontecimentos sucedidos em Portugal, e

particularmente em Lisboa desde 1755 até 1840, em ordem chronologica, a maneira de

ephemehdes: cita tempestades, obras publicas, sucessos politicos e militares, crimes.

falecimentos. etc. Scm nome de collccionador que menciona (pag. 175) a morte de seu irmâo

Luis Lopes dos Santos, faJecido a 4 de Julho de 1833, pag. 40-41. Confirmar o rigor da

descricão das ccrimonias no Diário de Governo. n° 220, 17 de Setembro de 1 X21.

24. Idem, ibidem.pd^. 59-62.

25. Diário do Governo, n" 14X. 25 de Junho de 1823.

26. Vernota23.

27. Diário do Governo, 15 de Janciro de 1X23.

28. AHMOP. Ministério do Reino, 47. Capilha 1822.

29. TINOP (Pinto de Carvalho). 1991, II vol.. pag.133-134.

30. Idem, ibidem, pag. 148.

31. Memôrias do Marquês de Fronteira e Aíorna..., 1928, 2° vol., pag. 1-5; as citacôes

anicriores são cxtraídas do 1° vol.. pag.s 135. 146, 185, 266, 285, 414.

32. Memôrias da vida de José Liberato Freire de Carvalho, 1X55. pag.178. 188-189.
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6. A ÉPOCA DAS INCERTEZAS, 1833-1851



A vitoria liberal, consagrada pela entrada do exército do Duque da Terceira em

Lisboa. em 24 de Julho de 1833. eneontrou a cidade mais pobre e desmunida que

nunca.

Nesse ano, um terrível surto de eolera provocava mais de 13 600 obitos so na

cupital (mais de 40 000 no todo nacional) , sobretudo em Belém, Bairro Alto e Alfama.

O zénite epidémico ocorrera no mês de Junho e. como refere Eduardo Freire de

Oliveira ( 1 ), "em consequência de ser grande a mortandade, e de se prohibirem as

inhumacôes nas egrejas, nos adros e nos claustros dos conventos, estabeleceram-se

provisoriamente mais dois cemiterios": o da "quinta de S. João", outro "em frente da

crmida dos Prazeres", respectivamente na parte oriental e ocidental da cidade.A eles

voltaremos oportunamente.

Como sempre acontecera no passado em situacôes idênticas, realizaram-se

procissôes de penitência: segundo o autor do manuscnto anonimo que já utilizámos (2)

"Não houveraô Imagens de S.tos que não sahissem em Procissão, e como a Imagem

de N. Sra. da Penha de Franga pella antiguid.de de não ter sahido em Procissão

desde a doenga da Rainha D. M.-, e por issofazer-se m.to celebrada a sahida da dita

S.ta Imagem, fago a prezente lembranga q. no dia 26 de Junho do prez.te anno foi

conduzida da sua Igreja p.- a de N. Sra. da Graga com acompanham.to de todas as

Irm.des do d.o Conv.to da Graga, e Comunid.e q.forão buscar, onde se conservou a

veneragão e suplicas dos fieis athe 30 do Mez de Junho, sendo conduzida da mesma

maneira q. veio pQ a sua Caza, acompanhada de hum sem numero defieis".

Também o senado da Câmara organizou outro cortejo com a mesma finalidade:

"(...) uma procissáo de penitência, quc será acompanhada pelo mesmo senado,

casa dos Vinte e Quatro e cidadaos, e por todas as rcpartic.ôes da cidade. e comnosta das

Communidadcs com o andor da imagcm de S. Sebastião e reliquia de Santo Antonio;

sahindo da cgrcja d'cstc ao Rocio. e voltando cm tomo d'cllc, dirigindo-se á Sé, ondc sc
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farão as rogativas proprias de semelhante acto. diante da sagrada imagem. vulgamientc

vcncrada com o titulo - da Rocha, junto ao rio Jamor, acompanhando dcpois o senado e

todo o sequito a Reliquia c a imagem do martyr S. Sebastião á Real Casa de Santo

Antonio; para o que será destinado. n'estc c em todos os annos, o dia 16 dc julho. c

dcverå saJiir a pn>cissâo pelas cinco horas da tarde do referido dia" (3).

D. Migucl, "unindo a sua real pessoa ao mesmo voto", foi servido determinar

que este se eumprisse inteiramente. "confiando que os seus fieis vassallos dariam

exemplos taes que editicassem o publico, e suscitassem a mais religiosa vcneravão".

Este mundo, ritualizado por práticas antiquíssimas e de reconhecimento

colectivo, vivia a doenga e a morte como sinais da ira divina mas, simultaneamente,

elaborava a aceleracão inédita da Historia. Depois de se ter rendido ao rei absolutista e

assistido a execucão sumária de dezenas de maihados. Lisboa celebrava a chegada do

Regente e, logo depois, a Intendência das Obras Públicas preparava a Pra<;a do

Comércio para o desembarque da amada Rainha. Num ofício para Cândido José

Xavier. MinisUo e Secretario de Estado dos Negôcios do Reino, datado de 29 de

Agosto de 1833, reconhecendo-se que não era possível "remover o entuiho do

Terreiro do Pago com a brevidade recomcndada" , sugeria-se que se poderia "abrir

um largo caminho em direcgão d estatua" para o que se utilizaria "todo o partido do

novo Torreão do Terreiro do Pago c todos os pedreiros, trabalhadores e canteiros da

ohra da Ajuda": "depois de aberto o camtnho em questão pode então ir-se tirando

todo o entulho mais que o tempo permitir e o resto que não houver ocasião de. se

extrair pode enfeitar-se com louros e demais verdura de sorte que não parega um

objecto indecente cm ocasião tão plausivel como o do desembarque da nossa Augusta

Ruinhu a Senhora L). Maria 2-" (4). Assim. sumariamente engalanada, disfar^ando

com meios mais efémeros l\o que era habitual a permanência de um estaleiro que

durava há oitenta anos, Lisboa festejava a paz e a aurora de uma nova época.

O governo liberal tinha tarefas imensas pcla frente e a consciência da falta

gritante de meios para as executar. Dando continuidade a política corajosa de

Mouzinho da Sdveira, mas eom um nnediatismo político que sempre lhe foi estranho.
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iniciou-se a preparacão da mais polémica legislacão da regência de D. Pedro: a

dezamortizaeão dos bens nacionais que permitiu. desde logo, a extincão de 448 casas

religiosas. 'das quais 356 eram conventos de religiosos e 12 de religiosas" (5). Mesmo

antes da promulgayão do célebre Decreto de 30 de Maio de 1834, assinado por

Joaquim Antonio de Aguiar, o processo já se havia iniciado. Tema maior da histôria

economiea. social e religiosa oitocentista portuguesa, ele interessa aqui pelas suas

consequências em relacão ao tecido urbano da capital onde existiam 45 instituicôes

conventuais masculinas. Como veremos, esta determinada operacão política e

financeira foi para Lisboa uma espécie de revoluyão prévia que possibilitou a

adaptacão da cidade âs exigências centralistas e laicistas da nova administrayão e,

simultaneamente. condicionou o seu esperado surto desenvolvimentista. Mais

importante ainda, gerou uma consciência, real e simbolica, de perda patrimonial e

vivencial e o "trabalho de luto" consequente foi a matriz romântica do culto da Lisboa

antiga que se estruturaria como obra sô a partir do final dos anos de 1870 (6) mas que,

desde logo, foi sendo empiricamente elaborada.

6.1. Extingão e destino dos conventos

Como já se disse, a promulgacão do Decreto de lei de 30 de Maio de 1834 visa

generalizar, normalizar e controlar um processo que, no caso de Lisboa, estava de

facto já em curso desde meados no ano anterior (6a). A diminuiyão sistemática do

número de religiosos regulares, a situacão de guerra civil em 1833-34 em que muitos

se envolveram, quase sempre do lado dos migueUstas, as exigências dos confrontos no

terreno, levando â ocupacão estratégica de muitos edifícios que rapidamente foram

controlados pelos liberais, a generalizada crise econômica e social implicando a

drástica redueão de receitas e proventos, enunciam um conjunto de factos que acelerou

a decadência dos institutos conventuais. Eles tomam-se rapidamente lugares

apetecidos pelas novas exigências burocrático-adminisorativas do Estado que,

chegando depois i\o exército e de diversas unidades para-militares, os disputam numa
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continuada e muito desordenada pressão junto do governo. Este hesita e elabora

ordens contraditorias: assim, como mero exemplo, em 30 de Agosto de 1833, o

"Conselheiro riscal das Obras Públicas" era informado que "deveria proceder

imediatamente aos arranjos ncccssdrios no Real Mosteiro de S. Vicente de Fora afim

de aii terem lugar a reunião e as Sessôes das Câmaras dos Pares e Deputados" (7).

No entanto, tendo aquele considerado, em "conferência com um dos arquitectos

daquela Repanigâo", que "era quase impraticavel o separar-se o pertencente a cada

uma das Cûmaras". passa a sugerir, em 7 de Setembro, a utilizacão de S. Bento:

"Imediatamente passei com o sobredito Arquitecto a examinar o indicado

Mosteiro c tive afortuna de encontrar ali proporgôes para todos os arranjos precisos:

um salão para sessôes já acabado: a facilidade de acabar outro; acomodagôes para

Secrctarias; muitos quartos para as Comissôes; facilima separagão e quase igual

divisão de espago para as duas Câmaras e ao mesmo tempo comunicagão muitofacii;

e atc mesmo querendo S.M.I. dignar-se de abrir a Sessão junto ás duas Câmtras

excelente cômodo para essefim". (8).

Era apenas necessário proceder "â mudanea dos poucos Monges" e do Depcsito

militar ali instalado. Pensou-se em S. Vicente mas, entretanto, decidira-se que aí se

instalasse o Colégio Militar, "denominado da Luz", pelo que a Academia das Ciências

precisava de ser transferida (9). Pouco depois, era finalmente ordenado que S. Vicente

serviria para residência do PaU"iarca de Lisboa:

"Os concgos regranles de S.to Agostinho que sairam de S. Viccnte de Fora

passam a tcr morada no Convento dc Mafra (...) aquele com respectiva Igrcja. Sacristia,

olicinas e mais prédios ficani ineorporados nos proprios da Nayâo (...) aí rcsidirá o

Cardcal Patriarca de Lisboa c seus sucessores (...) aí estabeleccrûo o Seminário

Pairiarcal : a Câmara Eclesástica. Os mestres e mais emprcgados ncstc estabclecimcnto

morarão no mcso edifício" (10).

O caso das intenyoes cruzadas sobre S. Vicente testemunha bem o clima voraz e

incerto em que o Estado liberal se instaJa na capital. Mesmo assim, algumas medidas
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definitivas, relacionadas com necessidades sociais ou culturais prementes, conduziram,

ainda antes da promulgacão do Decreto de 30 de Maio de 1834, â ocupacão de outros

estabelecimentos religiosos. Assim aconteceu com o convento arrábido de S. Pedro de

Alcántara destinado para albergar "as meninas orfãs" da Santa Casa da Misericordia.

considerando a insuficiência das suas "instalacôes para expostos" ( 1 1 ) e com o

convento jeronimo de Santa Maria de Belém que se tornou sede da Casa Pia de Lisboa

uma vez que, no mosteiro do Desterro, onde aquela instituicão estava instalada desde

o comeco l\o século, os "meninos orfãos" "sofriam de graves molestias tanto pela

estreiteza do editicio como pela ruína dele" (12). Destino idêntico foi dado ao

Convento de Santa Rita, S. Sebastião da Pedreira, dos Eremitas reformados de S.to

Agostinho: transferidos estes
-

em número de quatro
-

para a "comunidade de N. Sra.

do Monte Olivete no sitio do Grilo" a casa passou a servir para "alojar fieis da Rainha"

(13), essencialmente constituídos por militares pobres e doentes.

Mas não eram so os interesses da aparelho político nem o desejo de minorar as

graves carências sociais que lancavam o olhar apropriador sobre os conventos.

Procedia-.se, simultaneamente, â escolha de "locaes para o estabelecimento de

Correios laterais e subsidiarios" (14) e para isso, em 2 de Janeiro de 1834, julgou-se

adequado "alguns comodos no edificio do extinto Convento dos Barbadinhos

franceses", além "do palacio que pertenceu ao Conde Almada". O primeiro estava já a

funcionar como "Dep6sito Geral dos Moveis dos conventos extintos" mas a

convivência com a nova funcão parecia possível com "um pequeno tahique a instalar

logo â entrada". As obras ter-se-ão iniciado imediatamente, visto estarem concluídas

em Junho de 1834, com uma despesa de 895763 rs., o dobro do custo de idêntica

instalacão no Convento de S. Domingos, preferido ao palácio Almada, que se ficou

pelos 41$579rs. (15).

Outras novas funcôes burocráticas requeriam espaco: em Fevereiro de 1834, o

arquitecto Possidonio da Silva está a acomodar a "Petfeitura" no convento da

Trindade e por isso o governo manda que as Obras Públicas ponham â sua disposigão

"dois carros e vinte e quatro presos das Galés ou dos condenudos a trabalhos
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públicos". ordem que não foi cumprida por falta de "recursos" (16) e onde se deve ler

o conflito existente este recém-nomeado arquitecto da Casa Real e a Reparticão das

Obras Públicas a que mais tarde voltaremos.

Finalmente. num ofício datado de 27 de Maio, quase coincidente com a

publicagão do Jecreto da extincão. o Perfeito da Província da Estremadura lembra ao

governo que "Devendo os Provedores desta capital entrar no exerctcio que Ihe

incumbe a Lei defazer o registo civil e não tendo casas adaptadas para isso, instam e

pedem todos os dias que Ihas mande dar afim de terem aonde formar o seu Cartorio".

Acrescenta que "o Provedor do l- Distrito pede o Convento de Santa Apoionia o qual

esta inteiramente dcsocupado" e o "do 4- Distrito o Hospicio dos Irmãos da

Caridade. freguesia do Coragâo de Je.sus". Em resposta a esta solicitagão, José da

Silva Carvalho considera que lhe pediam também "o extinto Colégio dos Catecumenos,

o Convento da Boa Hora, o Convento do Corpus Christi, a Casa da Congregagão do

Oratôrio e o Palacio do Conde Almada para neles se estabelecerem as Provedorias

do 3- e 4- Distrito e seus Arquivos". Ora, afirma ele, dando parecer negativo, que "se

acha destinado o produto da venda dos Conventos extintos e dos Predios respectivos

hem como atgumas das Casas da Riui de S. Bento pertencentes ao extinto Convento

para a amortizagão da divida quef'or necessario contrair para debelar a usurpagão"

(17).

Ou seja, manifesta-se nesta resposta o conflito latente entre as necessidades

administrativas do Estado e a premente neeessidade de realizar dinheiro. Por isso,

estavam já a decorrer os primeiros inventários exaustivos e vistorias âs instituiyôes a

extinguir que, desde logo, se traduziam numa avaliavão quantitativa dos respectivos

bens, apos o qje eram imediatamente postos â venda. Vale a pena debruearmo- nos

sobre um ou outro caso concreto.
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6.1.1. 0 processo de extincão

A concretizacão da extincão dos conventos tinha, como ponto de partida, a

organizacão cuidada e exaustiva de um processo jurídico, realizado in loco pelos

provedores dos vários distritos administrativos de Lisboa, através do escrivão que ia

elaborando a aeta. Invariavelmente, eomecava-se por ouvir três testemunhas, cidadãos

modestos residindo nas imediacôes, que confirmavam a inutilidade economica, social e

religiosa, também política, 60 respectivo instituto. Porque os frades já eram poucos e

não tinham suficientes meios de sobrevivência, porque havia nos bairros igrejas

paroquiais para assegurarem os servi^os religiosos â populacão. Algumas vezes refere-

se a falta de qualidades morais, a preguit;a ou a devassidão, noutros casos a actividade

conspirativa, lesiva dos interesses da Rainha e do Estado liberal.

De um modo geral, havia colaboracão, pelo menos aparente, dos inquiridos que

apresentavam e descreviam as listas sucessivas de bens moveis, imoveis e financeiros.

De facto, de todos os processos anahsados, apenas num caso se deparou com uma

situacão assumida de confronto e resistência por parte dos frades do Convento do

Corpus Christi (doc.70). O meticuloso inquiridor achou-se num "cahos" com "os

livros das contas e legados" desaparecidos ou baralhados, 0 saque dos bens mais

valiosos da "Botica, Livraria, Adéga, Cozinha, Emfermaria". O trabalho foi árduo

pois depressa percebeu "que estava com ínnocentes, porque a resposta que a tudo

davão, os taes Fradinhos, não sei, não há (...)", vindo a concluir "que os Frades

rouharão quanto poderão. sumirão os livros pellos quaes podia conhecer-se-lhes as

ladroeiras", pelo que mereciam "de que V.MJ. dezembainhando a Espada da Justiga.

e fazendo á Nagão mais hum bem Haja por supremido não so este Convento. mas

toda a Ordem, que não servindo de utilid.e alguã á Nagão, são oppostos ao Sistema

Constitucional (...)".

A avaliavão dos recheios quase sempre modestos e já depauperados das diversas

casas religiosas exigia, além das autoridades administrativas, a presenga de ofieiais
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especializados, picheleiros, tanoeiros, entalhadores, fundidores, relojoeiros, ferreiros,

carpinteiros, mestres serralheiros ou organistas. Mas nunca se encontrou referência,

por exemplo, a artistas, capazes de apreciarem pinturas ou objectos de arte move. que

são sumuriamente inventariados, entre mesas. cadeiras ou len^ois. Maior cuidado

mereciam as livrarias, cuja deseriyão foi nalguns casos realizada, sobretudo em relacão

â excepcional biblioteca o^o Convento de Jesus cujos diversos catálogos são

brevemente referenciados, depois do proprio espaeo e mobiliário a que o inventariador

foi sensível (18).

Mas o estado de degradacão em que se encontravam as comunidades, quase sem

ocupantes e que, na maioria, serviam de aquartelamentos bastante indisciplinados, não

facilitava o rigor das operacoes. Assim aconteceu no Convento da Boa Morte que

tinha 5 religiosos quando o processo de avaliacão se inieiou em 8 de Outubro de '. 833

e que havia sido ocupado pela "tropa francesa a qual tinha como invadido o mcsmo

convento c ocupado em seu uso muitos dos ohjectos dele pondo tudo em uma confuão

incompativcl com a regularidades de tais procedimentos" (19). O mesmo se passou

no Convento de S. Domingos, "arrombado em diversos locais" e abandonado "desde

a saida do Batalhâo de lnfantaria tflO para o Convento da Graga": havia "muitos

estragos nos dormitorios" e "sinais evidentes de se terfeito lume" (20).

No entanto. pelo menos em Lisboa, parece ter havido algum cuidado

administrativo na recolha dos sucessivos espolios. O facto de existirem lugares de

receptavão especializada - os trastes de menor valor para o deposito de S. Bento que

transitou depois para o Beato, as pinturas e livrarias para S. Francisco, as imaeens

sagradas para as respectivas igrejas paroquiais
- terá garantido um controle, na verdade

mínimo, do que mais importaria salvaguardar em termos patrimoniais (20a). Quanto ao

ouro e prata. eram de imediato enviados para os cofres do Estado, enquanto títulos e

apolices se depositavam na Junta do Crédito Público que dirigia todo o processo de

apropriaeão.

E apesar do teor seco e bastante elementar dos inventários. pressente-se por

vezes, sobretudo nos pequenos conventos do termo quase rural, uma espécie de
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harmonia vivencial que definitivamente terminava. Como exemplo particulannente

feliz, escolhi a Congregagdo da Missão de Rilhafoles (doc.71): o pequeno convento

organizado em "pavimento baixo, e de tres andares mais" dispunha-se â volta do

"pateo". articulado também com a cerca. Havia uma série de modestos equipamentos

funcionais - "outro pateo chamado do carro", "cavalharices". "lagariga, e uma caza

que serve de Celeiro. toda d'abobuda, sôbre pegoens de cantaria"
-

que garantiam a

organizacão autonoma de uma pequena unidade agrícola, enriquecida com

equipamentos lúdicos: "e no meio da Cêrca, uma outra Caza. que denominão

Mirantc, para a qual se sôbe por uma escada de pedra, a quai é circundada d'uma

varanda lageada com láges da Olanda, e o seu coberto fîxado sobre varoens de

ferro". Quanto â cerca, ela organizava-se segundo a tradi^ão saloia, ou mourisca, com

"dous págos de Nora", "parreiras sôbre pilares de pedra". "arvores de fruta de

pevide, e carogo", "latadas de vinha, e em parte alfazema" , "um bocado de jardim

muito estruido com seu tanque, o qual é murado sôbre-si, e immediato a elîe, em

plano mais baixo, está um bosque d'arvores Silvestres".

A passagem de regime e a guerra não haviam perturbado esta existência

antiquíssima mas a paz e a nova ordem liberaJ pretendiam encerrá-la. No conjunto,

convento e cerca foram avaliados em "desoito contos de reis" mas, como em diversos

outros casos, ou nem sequer terá ido â praca ou não foi arrematado. Serviu entretanto

de Escola do Exército, antes da sua instalacão na Bemposta, e, depois, seria integrado

na rede dos hospitais civis de Lisboa, com o nome de Miguel Bombarda. Ou seja,

reconvertia-se ás necessidades do Estado centralista mas. como também sempre

aconteceu, com empobrecimento definitivo da sua memoria orgânica e arquitectonica.
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6.1.2. Apropriagôes e venda de bens

Como decorre dos exemplos já utilizados, a instala<;ão de serviyos públicos, civis

e militares, condicionou profundamente a venda dos bens nacionais em Lisboa. As

reconversôes faziam-se com adaptacoes mínimas, assumidas quase sempre pela

Reparticão das Obras Públicas. Os mapas dos trabalhos em curso, publicados

sistematicamente no Diário de Governo de 1835 e 1836, permitem confirmá-lo: no

Carmo, estão em curso, em 1834, os "arranjos para o Tribunal de Juizo de Direito do

3~ Distrito" e, em 36, há novas intervencôes, dirigidas pelo arquitecto Feliciano de

Sousa, para a instalacão de uma companhia da Guarda Municipal, ao mesmo tempo

que comeeava a funcionar uma escola primária "estabelecida na antiga igreja",

existente ainda em 1846. quando se procede a nova campanha de obras para "duas

companhias dc Infantaria e uma de Cavalaria da Guarda Municipal e o Quartel

geral deste corpo com seus pertences" (21); com idêntica aplicacão militar, regisvam-

se intervenyoes nos Paulistas e em S. João de Deus, na Rua da Pampulha "para o

Quartel da Brigada Real da Marinha" e, embora não haja assento de trabalhos por

parte das Obns Públicas, elas ter-se-ão realizado também na Gra<;a e na Penha de

Franca.

Outros importantes estabeleeimentos foram vocacionados para funyôes

administrativas: efemeramente, no caso da Trindade, Barbadinhos da Esperanga e c.e S.

Domingos que serão depois total ou parcialmente demolidos, em definitivo na Boa-

Hora onde a instalayão do Tribunal de Liquidacão da Dívida Pública estava concluída

em 1835. tendo custado 468S225. Em 1846, estudava-se a transferência para este

convento ûo Supremo Tribunal de Justiga "sem prejuízo de outros tribunais que

n'aquelle locai celebram as suas fungôes" mas as obras não chegaram entao a

iniciar-se por se tratar de uma "ohra cara e demorada" (22), conforme informou o

Intendente Geral das Obras Públicas, José Bento Sousa Fava.
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Também as novas preocupacôes assistenciais do regime se socorreram dos

conventos: além da utilizacão quase imediata de S. Pedro de Alcântara e dos

Jeronimos, confiados, como já se disse, respectivamente â Misericordia e â Casa Pia,

Santa Rita, em S. Sebastião, recebeu militares pobres, o Desterro. que antes albergava

a Casa Pia, foi anexado ao Hospital de S. José, a Boa-Hora da Ajuda tornou-se

Hospital Militar, Santo Antonio dos Capuehos foi sede do primeiro asilo de

mendieidade de Lisboa, tarefa em que era aeompanhado pelo Conventinho a Santa

Engrácia, os Catecúmenos da Rua dos Calafates (actual Diário de Notícias) e S.

Patrício. na freguesia de S. Cristovão.

Finalmente, registem-se as reconversôes com objectivos culturais: nos Caetanos

estabeleceu-se, desde Setembro de 1834, a "aula da escultura". tendo-se gasto nos

"arranjos'' 538$ 186, antes de o governo setcmbrista de 1836 ter decidido aí instalar o

Conservatorio Nacional: as novas obras decorreram até 1840 e or^aram em 3

38O$OO0. Em S. João Nepomuceno funcionou, desde 1835, um estabelecimento de

Estudos Públicos: os uabalhos realizados estavam eoncluídos em Marco desse ano e

custaram 3 16$ 126. O convento de Jesus recebeu a sede da Academia Real das

Ciências cuja adaptagão se iniciou em Dezembro de 1833 e foi considerada terminada

em 37, num montante de 2 327S245. Valor superior a este s6 o encontramos em S.

Francisco da Cidade, destinado para deposito das livrarias dos extintos conventos,

onde. em 1837. a Reparticão das Obras Públicas já tinha aplicado 4 113S091. Depois,

a criaeão setembrista da Academia de Belas-Artes e da Biblioteca Pública obrigaram a

obras mais consideráveis, que se prolongaram pela década seguinte, e a uma difícil

gestão dos espaeos: segundo o Didrio do Governo de 1 1 de Agosto de 1837, o 'T'

piso com suas dependências" foi entregue â Academia, o 29 â Biblioteca nacional,

permanecendo o 3" ocupado com o Depdsito das Livrarias "enquanto este durar" e o

adjacente Hospício da Terra Santa entregue â Administracão Geral do Distrito de

Lisboa.

Em todos estes casos, as obras de adaptacão foram, como temos mencionado, da

responsabilidade da Intenriência das Obras Públicas. Mas, no Mosteiro de S. Bento
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(fig.95,1.) desejou-se optar uma actuacao diferente. Quando, em 12 de Agosto de

1834 se publica a portaria de 9 do mesmo mês - "Manda o Duque de Braganca que o

edifício do extinto mosteiro de S. Bento, onde a Camara dos Pares e dos Deputados da

Nacão Portuguesa vão ter as suas sessôes se denomine d'ora em diante Palacio das

Cortes" -

já se decidira, em 7 de Fevereiro. fazer "uma conferencia no edificio (...) para

se discutir se convem conservar ou alterar o primeiro projecto da sala destinada para as

sessôes da Camara dos Senhores Deputados". tendo o Conselheiro Fiscal das Obras

Publicas convidado "os Senhores Architectos nacionais e estrangetros residentes em

Lisboa e mais pessoas entendidas que quiserem dar a sua opinião sobre este objecto de

estudo publico".

A justificacão para esta inédita decisão dever-se-á âs numerosas críticas de que

era objecto a Sala dos Pares, instalada por ordem do Governo desde Agosto de 1833.

O tempo urgia e os meios escasseavam, como narra "A exposicão justificativa dos

Architectos, Ajudantes e Praticantes das Obras Públicas...", envolvidos, em 1834,

numa curiosa polémica com o arquitecto Possidonio da Silva (doc.77.6) a que

voltaremos. Segundo eles o "velipendiado author" "foi constrangido a limitar-se dentro

da caza ou livraria do mesmo Convento, de huma figura impropria, e quadrilonga, não

se lhe permitindo z. demolicão, nem sequer do madeiramento, que na verdade he de

huma forma antiga, do que se infere, que alli não se tratou de formas, nem de bellezas

decorativas, mas tão somente de hum recinto commodo, e por assim dizer provizorio".

Apesar destes condicionamentos, Possidônio da Silva considerava a obra

"vergonhosa" - "este Salão pela sua forma, pela sua distribui^ão, e falta de decriro,

jamais poderá servir para as Sessoes dos Dignos Pares do Reino, e eom tudo elle foi

feito pelos architectos da Escolla Das Obras Publicas (...)" -

, fazendo-se eco da

apreciacão de "uma personagem respeitavel por suas virtudes, e cujo voto é bem

admirável por suas proveitosas viagens" que terá considerado que o espaco arranjado

"so poderia servir para Theatro des Polichinels" e aproveitando para sibilinamente

considerar que para fazer tal obra se recusara um projecto que ele mesmo elaborara em

1832(23).
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Mas perante o convite dirigido a todos os arquitectos, para se reformular a Sala

dos Deputados, ainda segundo Possidonio da Silva, eles (os arquitectos das Obras

Públicas) "com a tranquilidade que os caracterisa a nada se moveram!" (24).Por isso o

projecto lhe foi entregue (Fig.96), merecendo-Ihe a nomeacão como Arquitecto da

Casa Real (o último que tal título assumiu, herdando-o, depois de interregno, de José

da Costa e Silva e Francisco Fabri) e as insígnias de "Cavaleiro da Nobre Ordem da

Torre Espada, de Valor, Lealdade e Merito" (25).

Em contraste com a Câmara dos Pares, considerada "mesquinha", a obra de

Possidonio -

que, em Janeiro de 1835, consta no Mapa das Obras Públicas, com o

valor final de 53 544$ 1 17 - era "vasta, alegre, magestosa, e bem decorada" embora o

articulista o\o Universo Pitoresco lamentasse que "das avultadas sommas despendidas

nos arranjos interiores, que passam talvez de cem contos de réis, não se tenha

applicado alguma poreão para aformosear, ao menos, a fachada principal", ao

contrário do que se fizera com a envolvência onde se havia entretanto plantado árvores

"as quaes formam actualmente uma bonita alameda, donde se desfructa a vista

agradavel de uma poryão da cidade, e de uma parte do Tejo" (26).

No entanto, em 1863 já toda a obra -

quer de uma sala quer de outra - estava

ultrapassada - "Fabricaram-se duas salas, de caracter provisorio, para as sessôes das

camaras dos pares e dos deputados, edificacôes mesquinhas, de pobrissimo risco e

improprias do fim a que eram destinadas" (27) - resolvendo a Câmara dos Pares a

nomear uma eomissão de obras cujo projecto, entregue ao arquitecto Colson, viria a

ser executado e empiricamente alterado por Joaquim Larcher (Fig.97).

Se os principais conventos da cidade se viram assim, sumaria e

desqualificadamente, transformados em orgãos da nova ordem política, social e

cultural. alguns outros houve que eonheceram destino mais radical, contribuindo para

engrossar os depauperados cofres do Estado. Assim aconteceu, com o Espírito Santo

da Congregacão do Oratorio, Corpus Christi, Camilos, S. Domingos e Trindade cuja

255



venda em has:a pública foi decidida em 1834 e executada ao longo do ano seguinte

(doc. 72).

Nos três primeiros casos, a venda e apropriacão particular dos vastos edifícios,

propriedades e terrenos anexos, nenhuma alteracão trouxe â maJha urbana em que

estavam implantados e que fora definida pelos engenheiros-arquitectos da reconstru^ão

pombalina.

Integralmente concluída, em relacão ao Convento do Corpus Christi, que

ocupava todo o quarteirão defmido pela ruas Nova da Princesa (actual Fanqueiros) e

Douradores e as travessas de S. Nieolau e da Vitéria (28), ele foi apenas dividido em

quatro lotes, o primeiro dos quais integrava a Igreja, entretanto seculanzada: avaJiados

em 28 000$000, foram arrematados por 53 400$000, ou seja sensivelmente pelo dobro

dos valores aTÍbuídos. Por isso, nenhuma altera^ão urbanística se introduziu na

considerável obra dos frades que, aquando da reconstrugão p6s-terramoto, tinham

notavelmente apreendido o sentido laicista do projecto da nova Baixa (Fig.98,1.).

Conservou-se mesmo a meia rotunda triangular que marcava a entrada da Igreja, com

correspondência no quarteirão fronteiro, para garantir alguma mobilidade e fausto ao

seu acesso.

O mesmo aconteceu, com o Convento dos Camilos (doc.72A) ocupando, quase

integralmente, o quarteirão trapezoidal entre as ruas Nova da Princesa, do Amparo e

do Arco do Marquês do Alegrete. O conjunto foi dividido em 7 partes muito

irregulares (Fig.99,100), articuladas, interiormente, por um espago de saguão em

ângulo recto: avaliados em 12 700$000, as suas vendas totalizaram 49 930$00(î, ou

seja ultrapassaram em mais de quatro vezes os valores de base das arrematagôes, com

uma valorizacâo de 20$000 para a V divisão, que continha "uma pequena parte da

igreja" e de quase seis vezes para a 5- (de 4 000$ para 23 100$). Estas significarivas

diferencas tinham que ver com as obras a realizar, impondo um "corte" na "la e 24

divisão (...) para o alinhamento da rua, conforme o plano geral da reedificacão da

cidade". Este piano era naturalmente o pombalino que continuava a regulamentar todas

as opcôes na área da cidade reeonstrufda e que aqui servia para justificar o
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alargamento da rua do Arco do Marquês do Alegrete, articulando a nova Lisboa com a

urbe antiga. A edificacão desejada arrastou-se: em Setembro de 1839, pretende-se

arrematar de novo a la e 2a divisão porque o primeiro arrematante, Anténio José da

Silva Braga, não teria comecado a edificar, como era obrigado, segundo "o prospecto

e planui da cidade". No entanto, ele viria a contestar essa decisão alegando "que está a

edificar" e que o problema residia no facto de a Câmara "lhe exigir alteragão ao

prospecto que está aprovado pelo Arquitecto da Cidade e lnspector das Obras

Públicas" (29). O que é facto é que, na Carta topographica da Cidade de Lisboa de

1856/58, o espaco permanece por construir (30) (Fig. 100,1.).

Quanto ao Convento do Espírito Santo, no Chiado (doc.72B), as dez divisoes

em que ele, prédios e terrenos anexos, foram arrematados renderam 74 280S00O sobre

o valor de base para venda de 1 3 250S000. A excepyão de um pequeno corte imposto

na 5- divisão, contendo "no centro o corpo da Igreja", para "regular o alinhamento"

que o portico saliente impedia, nenhuma outra alteracão surgiu, respeitando-se

integralmente a área daquele importante instituto da travessa de Santa Justa â de S.

Nicolau e da rua áo Crucifixo âs do Carmo e Nova do Almada. Grande parte deste

territorio estava então ocupada com barracas e armazéns, modestamente alugados mas

o texto da arrematagão é claro ao saivaguardar que os ocupantes eram obrigados a

entregar os terrenos "livres e desembaracados". Em seu lugar ergueram-se os desde

sempre projectados prédios da programacão pombalina, quebrada apenas no palacete

centrai que substituiu a igreja e onde Manuel José de Oliveira, Barão de Barcelinhos,

construiu a sua residência. A ela voltaremos mais tarde mas vale a pena registar desde

já que, logo em 1836, o mesmo pretendeu ceder "as grandes colunas de cantaria

pertencentes á fachada da Igreja da suprimida Casa da Congregagão do Oratôrio no

Espírito Santo para servirem para o frontespício do novo Teatro Nacional que se

projecta fazer" . Joaquim Larcher, então governador civil de Lisboa, e grande

entusiasta deste projecto, sugeriu que a reparticão das Obras Públicas procedesse

"aquele descimento" e que fossem depositadas "na arrecadagão do respectivo Arsenal

da Marinha" (31 ). Não creio que tenham sido utilizadas no teatro mas pode-se pôr a
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hipotese de terem servido para as obras de adaptacão do ardido Colégio dos Nobres a

Escola Politécnica.

Em relavão a S. Domingos (doc.72C), foram mais profundas as transforma^oes.

Conservando a Igreja, decidiu-se, no entanto, prolongar a malha pombalina, criando

uma nova rua, a travessa Nova de S. Domingos, paralela â do Amparo, articulada de

um e outro lado com as novas extensôes das ruas dos Correeiros e Nova da Princesa.

Também do lado oposto. sobre a travessa de S. Domingos, se desenhava um

loteamento, encerrando assim completamente a igreja numa densa mancha predial so

liberta sobre a fachada principal cujo largo de acesso era alargado (Fig.100,1.).

Esta operacão urbanística, a mais importante decorrente da extincão dos

conventos, rendeu 135 370$000, ultrapassando em mais de seis vezes os valores de

base de licitacão que foram. no eonjunto, de 21 550$000. Os montantes mais elevados,

nomeadamente os das quatro primeiras "divisôes" sobre o Rossio, correspondem a

prédios construídos que agora são libertos na sua fachada posterior, passando a

articular-se directamente com uma rua pública. Mas todas as divisôes são altamente

valorizadas, no acto de venda, aliás como aconteceu Uimbém em relacão âs

propriedades do Espírito Santo, o que deixa pressupor a efectiva eficácia, em termos

de procura, da cidade reconstruída. O que igualmente é confirmado por esta iniciativa

das Obras Públicas, ao proeurarem ainda ampliá-la, e de certo modo funcionalizarem-

na, em estrito acordo com os mesmos valores de projecto.

Ou seja, a cidade herdada da Casa do Risco pombalina continuava a ser o

paradigma estruturante de Lisboa. Quanto â arquitectura (Fig.100,2.), passada a época

de relativa e empírica contestacão do tempo de D. Maria I, pareee existir uma espécie

de "regresso â ordem" incial, desomamentada e pobre, como se houvesse uma

coincidência irieologiea entre o período da pnmeira reconstruyão e os agitados anos de

implantacão do novo regime, gerada ou reforcada por idênticos condicionalismos

materiais e financeiros.

Refira-se finalmente a urbanizacão resultante da demoliicão do Convento da

Trindade (doc.72D). Antes da sua efectivacão, a partir do início de 1836, já se haviam
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iniciado obras consideraveis para instalar um tribunal, dirigidas pelo arquitecto

Possidonio da Silva (Fig. 101). Datará de então uma planta que regulariza os

quarteirôes fronteiros e a prôpria enu-ada do convento, abrindo uma "Praya"

rectangular, comunicante também com a Rua Larga de S. Roque (Fig. 101,1.). Mas a

decisão de loteamento e venda de todo o espaco conventual, incluindo a igreja, alterou

os dados da questão: abria-se 'uma rua nova (...) em continuav'ão da travessa do

Secretario da Guerra até a Porta do Carro", no cruzamento da Calcada do Duque com

o largo de S. Roque. num alinhamento difícil que respeitava as frentes edificadas entre

aquela calyada e a travessa de João de Deus. As sete "divisôes" propostas para

arrematacão vinham da rua de S. Roque, tomejavam para o novo largo da Trindade e

circundavam um lado e outro da "rua nova". A vantagem era a de criar uma alternativa

mais directa â articulacão do Chiado com S. Roque, permitir o início da regularizagão

de uma zona central da cidade que permanecia basUinte informe, desafogar o largo da

Trindade, gerando um corte dinâmico com as artérias adjacentes (Fig. 101,2-5).

Na verdade, aqui mais do que em S. Domingos, estas modestas iniciativas

urbanísticas não tinham melhor qualidade do que as adaptagôes arquitectrinicas dos

espacos conventuais. Queria-se actuar rapidamente, realizar dinheiro e investir

pouquíssimo: mas é nesta situacão depressiva que a Lisboa romântica continuava a

construir-se, herdeira de uma projectagão de superior quahdade que agora esbarrava

no tempo acelerado e incerto da Historia primo-oitocentista. A modesta repartigão das

Obras Públicas perdera rasgo e qualificacão mas a sua incapacidade, expressa nas

obras realizadas, não era senão o espelho exacto de toda a conjuntura. Quanto â

arquitectura edificada nos novos lotes, a ela voltaremos mais tarde.

6.1.3. Reflexôes epocais

Se, por parte do Governo, a apropriacão da maioria dos principais conventos e a

venda de alguns obedeceu âs necessidades da nova administragão e â urgência de

realizar dinheiro - e estas premissas conduziram a uma inédita alteracão, funcional e
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simbolica da propria cidade -

por outra ordem de razôes a questão dos conventos é

fundamental para o pleno entendimento da elaboracão da Lisboa moderna. Refiro-me â

consciência e ao sentimento da perda patrimonial que a sua extincão significava,

comecada a elaborar-se logo nos anos iniciais da sua efectivacão.

Uma das primeiras manifesta^ôes dessa atitude. simultaneamente racional -

apelando para a salvaguarda da Histéria - e afectiva - manifestando o temor pela perda

de referentes simbolicos - encontramo-la, na proposta ainda ínvia, pragmática,

regeneradora e celebrativa, de Rodrigo Magalhães, apresentada â Câmara dos

Deputados em 1835. Pretendia ele "escolher dentre os edificios nacionais alguns que

devem pelo Governo ser destinados a objectos partieulares": um para "Pantheon",

"aonde sejam colocados bustos e estátuas ou quadros que representem os homens

ilustres da nossa Nacão", outro para "Liceu ou escola de Belas Artes e das ciências

naturais aplicadas âs artes uteis", o terceiro para "estabelecimento de uma casa de

correceão que tenha por modelo a penitenciaria de Milbark em Londres ou de Beme

na Suiya" (32).

Estes desejos, de matriz iluminista romântica, não encaravam propriamente a

questão patrimonial mas, de certo modo, pressupunham a intencão de uma

classifieacão e hierarquiza<;ão dos edifícios apropriados pelo Estado. Cerca de um ano

mais tarde, quando os conventos de Lisboa tinham o seu destino já em grande parte

decidido, avangou-se nesta matéria através da voz prestigiada de Mouzinho

d'Albuquerque. Segundo a sua comunicacão a Francisco Trigoso de Aragão Morato, a

Rainha encarregara-o "de convidar a Academia Real das Ciências de Lisboa a formar

uma relacão de todos os edificios pertencentes as extintas ordens regulares e hoje

incorporadas nos bens da Na<;ão que se fazem notáveis pela época da sua fundacão,

factos historicos, monumentos fúnebres ou relíquias de homens eélebres ou finalmente

pela sua arquitectura e por qualquer destes motivos se tornem dignos de ser

conservados e entre todos por eonta do Governo como monumentos publicos;

enviando sucessivamente as relacôes motivadas e ilustradas que assim for formando e

que serão quanto possível organizadas por Providências a fim de que se possa
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sobrestar a tempo a venda, alienacão ou desorganizacão desses objectos de interesse

nacional" (33).

Eventualmente, os trabalhos da academia, nesta matéria, ter-se-ão iniciado mas

os seus resultados não eram perceptíveis. Talvez por isso, foi crescendo uma posicão

cívica de negatividade em relacão ao processo, nomeadamente pela presuncão

fundamentada de que havia roubos de objectos preciosos. Pela voz do deputado

Galvão Palma (doc. 73) "a Nayão quer saber aonde estão as joias: os ricos utensilios,

tantos chefes d'obra, e primores do genio e da arte, que embelesavam os Claustros até

ao momento da sua extinccão". No entanto, a razão de ser da preocupacão era, neste

caso, essencialmente economica, empenhada na "grande vantagem de entrarem na

massa dos Bens Nacionais muitas alfaias, que com grossas quantias de dinheiro se

teem sonegado".

Mas, no mesmo ano de 1837, no contexto setembrista que pela primeira vez

enunciava uma policica cultural, a recém-fundada revista Panorama
- Jornal literário e

instrutivo da Sociedade Propagadora de conhecimentos uteis - dedicava um artigo,

com ilustracão, â "Architectura gothica. Igreja do Carmo em Lisboa". Dando como

exemplo a Inglaterra e a Franca - (onde) "seriamente se cuida em conservar e reparar

esses edifícios que são como a histôria da inteligência e da grandeza do país e que

talvez em breve serão modelo para os artífices quando de todo se acabar o preconceito

de que em artes s6 o grego e o romano é belo" -

, citando também Strasburgo
- (onde)

"existe uma eschola especial de architectos e esculptores cujo mister é reparar e

aperfeiyoar a célebre catedral desta eidade, seguindo o systema gothico em que ella foi

construida" -

desejava-se que em Portugal "se pudesse fazer outro tanto" de modo a

puder-se "levar a cabo o riquissimo mosteiro da Batalha que é a admiracão de todos os

estrangeiros". Entretanto, prometia-se "neste Jomal dar o desenho de todos esses

edificios de que podermos haver copia" (34).

Esta intencão positiva
- onde se enuncia, talvez pela primeira vez, a defesa do

neo-gotico, numa perspectiva anti-classicista
- foi assumida, com verve poética e verbo

irado por Alexandre Herculano, nas páginas da mesma revista (doc.74).
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Erguia-se "contra o espirito destruidor desta geracão que ora vive". "a favor dos

monumentos da historia. da arte, e da gloria naeional, que todos os dias vemos desabar

em ruinas". E não hesita em historiar o processo: evoca o último período de fausto, na

verdade já decadente, Mafra "do nosso Luis 149" - "achar-se-á exagerayão de ornatos,

primores de cinzel, nenhuma inspiracão verdadeiramente grande" -

e contrapoe-no âs

obras do Marquês de Pombal -

"largas moles desomamentadas: edificios monotonos,

mas uteis e necessarios" -

geradoras de uma cidade cujo plano "parece trayado no

entendimento de um negociante hollandez", concluindo com romântieo e parcial

positivismo: "O despotismo ignorante estragou a arte com ridiculos ouropeis: o

despotismo illustrado estragou-a com a razão".

Mas depois, com a morte de D. Jose 1- "naufragou Portugal". A arquitectura

'afundou-se de todo", como prova o "convento do Coracão de Jesus": "encontnjeis

um pensamento de restaurar a architectura do principio do seculo 18Q: mas um

pensamento que produz uma caricatura d'outra caricatura". Esse "gosto de epoca"

durava como prova o "paco da Ajuda" e "meia duzia de armazens ao divino,

construidos nos ultimos quarenta annos, e baptizados com a pomposa denominayão de

templos".

O problema para Herculano era claro: "as geracoes que então passaram não

podiam comprehender a sublime magestade dos edificios da edade media; os pacos

gothicos, os castellos antiquissimos, deixaram-se desabar". Além disso, não havia

"gosto puro": "nem os bispos, nem os conegos, nem os frades curavam, ou entendiam

de architectura. Entregaram tudo aos architectos, e os architectos tudo estragavam".

Com as alteracoes sucessivamente introduzidas - "columnas, capiteis, abobadas, toires,

portaes, arcarias, ciaustros. tudo foi caiado, dourado, enfeitado, estragado"
- "o

templo de Deus é eomo uma salla de baile, como a salla dos legisladores, como a salla

do theatro. como a praya publica, sem mysterio, sem tradicgôes, sem saudade ".

Mesmo assim "a barbarie ridicula destes uitimos cem anos" não se comparava

com a do presente: "aquelles destruiram por ignorancia, e ainda mais por desleixo;

destruiram negativamente: nos destruimos por idéas exaggeradas e falsas: destruimos
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activamente; destruimos, porque a destruiyão é uma vertigem do tempo, uma febre que

devora, não os corpos, mas os espiritos. felizes nos se podermos curar alguem della;

salvar ainda que seja uma so pedra das mãos dos modernos Hunos".

Antes de passar â proposta concreta, Herculano insiste en vituperar a

arquitectura decadente que o seu século herdara: revolta-o os acrescentos feitos em

templos medievais
- "vemos (...) torres gothicas, ao lado de zimborios á Buonarroti ou

de portaes á Barrozio: vemos a capella do seculo 18°, aberta ao lado da nave do seculo

15°, como um lobinho, um temor asqueroso, em eorpo de homem bem proporcionado"

- mas mais ainda a estética pombahna, responsável por "edificios de negociantes, e

egrejas, a que impiamente se dá o nome de bonitas" ou pelas "grandes pracas de

Lisboa, bem quadradas. bem symetricas, e bem prosaicas: vemos egrejas como a da

Incamayão, e a dos Martyres, caiadas, pulidas e aiindadas, onde não mora um s6

pensamento de Deus".

A razão de ser de tanta decadência vinha do século XVI, quando não se

percebeu que a "regeneracão" pretendida na "litteratura e nas artes" não era possível

"por via das tradiyoes carunchosas da Grecia ou de Roma". Mas esse longo período de

"seeulo e meio" de decadência não era nada, insiste Herculano: "Até então escaliyavam

paredes, royavam esculpturas; mas agora derrubam torres e curucheus, partem

columnas, abatem muros, quebram lousas de sepulchros, e apagam todas as provas da

historia. Corre o vandalismo despeado de um a outro extremo do reino, e tudo assola e

desbarata". E depois de fazer um duro reposit6rio de casos concretos - citando S.

Domingos de Lisboa, Santa-Cruz de Coimbra, S. Francisco do Porto, os Jeronimos de

Belém, a Batalha. Alcobaya, o convento da Ordem de Christo em Tomar, as paroquiais

de Santa Marinha ou a de S. Martinho, a propria muralha de D. Fernando - lanca

finalmente o apelo:

"Quizeramos, que todos os homens, que teem coracao portuguez. fizessem uma

associayão, cujos membros estivessem espalhados por todo o reino: que os rcsidcntes em

Lisboa fomiassem uma especie de juncta, á qual os das provincias. logo que á sua

nolicia chegasse a demolicao de algum monumento da historia ou da arte. rcmcttcsscm
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uma breve nota, individuando as circumstancias á) edificio destniido e o nome do

arra/ador. quer este fosse auctoridade publica. qucr fosse algum particular. Quizemmos

dcnois quc csta brcve nota, scm reflexôes. sem affrontas. se Icgasse á prosperidade, em

todos os jomaes. para que esta fizesse devida justiga".

Esta vinganca moral era menos actuante que a proposta de inventário â

Academia Real das Ciências mas teve certamente uma importancia decisiva: não so

constitui o que nos parece ser a primeira condenacão da estética classicista e o

consequente elogio da medieval - senti-la-ia também o rei D. Fernando que então

iniciava a reconversão do convento de Nossa Senhora da Pena em palácio -

como,

ainda que indirectamente, era um repto para a accão. Imediatamente, ele foi apenas

assumido por inventariantes modestos como Luís Gonzaga Pereira que, em 1840,

completava o seu importante manuscrito -

Descripgão dos Monumentos Sacros de

Lisboa ou Colecgâo de todos os Conventos, Mosteiros e Parrochiaes no Recinto da

Cidade de Lisboal Em MDCCCXXXIII ! Em que se mostrão os Desenhos de seos

Algados, e se Descreve a belíeza que os mesmos continhão Relativo as artes da

Pintura, Escultura, Arqt- e Gravura (35) -

indispensável ponto de partida para o

estudo do tema, ou José Valentim de Freitas que, segundo narrativa de Júlio Castilho

(36), pediu, em 1938. autorizacão â Câmara Municipal para "tirar alguns apontamentos

de antiguidades, tanto de architectura como de inscnp<;ôes ", tendo comegado esses

trabalhos na igreja de Santa Marinha, com particular preocupayão pelas "sepulturas".

Num manuscrito, transcrito também por Castilho, chega a propor que "com a remc<;ão

dos munumentos sepulehraes poderá (a Câmara Municipal) fazer executar uma

decoravão propria dos novos cemiterios, e ao mesmo tempo variada e curiosa dos

novos cemiterios pela differenya da execu<;ão e gosto das diversas épocas", num apelo

curioso ao eelectismo romântico que até então se exprimiria apenas nos jardins.

No mesmo sentido vai o primeiro artigo da série "Fragmentos d'architectura

antiga, em Lisboa ", publicado no nyl da II série do Jornal de Belas Artes, 1848,

dedicado precisamente a Santa Marinha, numa homenagem â "architeetura da iclade

media (...) solemne e sympathiea" que "apresenta grandeza e magestade no todo, e
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elegancia e harmonia nos detalhes". Cinco anos antes. em 1843, quando a primeira

série desta revista se publicou, Almeida Garrett considerava que ela conũ-ibuiria para

"difundir os bons principios, vulgarizar o conhecimento dos bons exemplos, vir em

auxilio da sublime e patriotica idea que organizou a Academia de Belas Artes de

Lisboa e os outros Institutos conexos. ilustrar as nossas glorias artísticas. esclarecer a

opinião em todos estes pontos importantes", numa afirmagão que retomava, com outro

pragmatismo, as questôes levantadas por Alexandre Herculano.

Para além da premência da defesa do patrimonio
-

que, em 1840, conduzia â

proposta de uma "associagão benemérita que se intitulará Conservadora dos

Monumentos Nacionais" a instalar no convento do Carmo (37), embrião da futura

Associacão dos Architectos civis portuguezes, fundada em 1863, com sede naquele

convento que se tornaria Museu Arqueol6gico (38) - estas reflexôes, motivadas pela

extincão dos conventos, conduziriam quer â valorizacão progressiva da arquitectura

medieval, quer a uma apreciacão nostálgica de Lisboa onde os vestígios antigos -

sobretudo dos bairros iniciais da colina do Castelo - tenderão a ser valorizados em

detrimento das iniciativas do(s) tempo(s) presente(s). O progresso era uma fatalidade,

como diria Herculano, e nunca a cidade resolverá a dicotomia instalada entre

desenvolvimento e memriria: ela explica o desamor que vimos o poeta-historiador

manifestar pela Lisboa pombalina, como explicará as críticas futuras de Castilho ås

Avenidas novas do final do século ou, ainda, com um sentido ideologico mais

preverso, as iniciativas modernistas de Antônio Ferro em torno do casticismo da

Lisboa antiga.

De imediato, no entanto, pouco os apelos esclarecidos que se referiram

contribuiram para obstar â degradacão dos extintos conventos. Em Janeiro de 1840,

criticava-se a Casa Pia "pelos reparos reahzados nos Jer6nimos", exigindo-se que "de

ora em diante haja unidade sobretudo na parte exterior" e que "sempre que for

necessária alguma obra de consideracão que possa alterar as proporcôes da constru^ão

do edifício será o projecto submetido ao Governo" (39). Esta medida era mais um
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desejo do que uma metodologia e razâo tinha o deputado Garrett ao vociferar em

1844:

"A Bibliotcca Pública dc Lisboa e a Academia de Bclas-Artes que estáo no mesmo

locaJ tcm gasto mais de 80 e tantos contos dc reis ao Estado naquele casebre, nas celas e

dormitOrios dc S.Francisco; porquê? Pelo mcsmo sofisma. Quando aJguém ciz: é

necessário fazer uma biblioteca. outros dizem: não senhor, faca-se um consertinho que

custa 600 reis e um rcmcndinho que custa 200 reis e depois muda-sc para outra parte e

nestas contradan^as andam os cstabelecimentos públicos e têm gasto contos e contos de

reis com :sto s6 na capitaJ" (40).

Continuava a actuar-se empiricamente, aiiás como acontecia em tudo o que

dizia respeito â cidade. Em 1839, era discutido em Cortes, um requerimento da

Companhia de Fiacão Lisbonense que pedia o arrendamento do "extinto convento de

Xabregas". O governo dera pareeer negativo, "pelo fundamento de que poderia haver

falta de quarteis para as tropas" mas a Comissão parlamentar foi de opinião contrária -

"há muitos edifícios para tropa, é preciso apoiar a Indústria Nacional" - autorizando a

Câmara o arrendamento por quinze anos e recomendando ao governo a separacão "no

mesmo edifício da Companhia um lugar prriprio para uma Casa de Correccão e

Trabalho uma vez que isto não prejudique o estabelecimento da fábrica" (41). Era este

o primeiro caso de reconversão industrial de um instituto religioso, se exceptuarmos a

cerca do convento dos Remédios, âs Janelas Verdes, vendida â fábrica de cerâmica

Constanca, já que, em 1835, a Câmara Municipal não conseguira instalar em S.

Antonio dos Capuchos um matadouro, apesar do parecer favorável de José da Silva

Carvalho (42).

Entretanto, demoliram-se as paroquias de S. Martinho, S. Tomé, S.to André e

S.ta Marinha -

"que foram paroquiais e deixaram de o ser em consequência das

desanexacoes que das mesmas se fizeram" -

porque os templos estavam colocados "em

sítios que deturpam até impedem em muita parte o trânsito público" e se pretendia

torná-los "mais comodos e embelezados" (43); vendeu-se a inacabada igreja igreja de

Santa Justa em cuja envolvência foi edificado o teatro D. Femando, inaugurado e:n 29
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de Outubro de 1849 (44) e arrematava-se, já em plena Regeneracão, a também

inacabada igreja do convento de S. Francisco, em dois lotes destinados a edificacão

que foram adquiridos por Francisco Martins Ruas (45), condenando assim o parecer

dado em 1846 quando se considerou que "o Templo (...) é um bello edifĩcio Nacional,

digno de levar-se ao complemento projectado" (46). Antes desta venda, a Câmara e a

reparticão das Obras Públicas dividiram entre si a respectiva cantaria para trabalhos

diversos - calcetamento de ruas, passeios público e de S. Pedro de Alcântara, palácios

da Ajuda e das Cortes, torreão ocidental da praca do Comércio, igreja de S. Nicolau- ,

como já acontecera com a demolida igreja da Luz, "a torre do Hospital de S. José"

(47) ou com o convento dos Loios (48). Decidira-se também definitivamente a

demolicão da Capela de N. Sra. da Escada, â ilharga da igreja do convento de S.

Domingos, integrada nos lotes já vendidos, "mas cuja propriedade os irmãos da

respectiva Confraria passados tempos depois de feita a venda do extinto convento

solicitaram e obtiveram sentenya a favor na Rela^ão". No entanto, "o Ministério

Público apelou para o Supremo Tribunal de Justi^a" que foi favorável ao governo.

Segundo informacão junta ao processo do "Conselheiro Procurador da Fazenda

Nacional" "o interesse publico a quem cedem todos os particulares pede que seja

demolido o saliente onde existe a capela; as Leis Reguladoras do plano de reedificayão

da Cidade exigem cumprimento e a mesma devocão e veneragão" tanto mais que nela

não existiam "primores d'arte ou monumentos historicos de grandes feitos". (49).

Tinha razão Alexancire Herculano ao afirmar que "o vandalismo", "semelhante a

comico perfeito, desempenha todos os papeis, e veste-se com todos os trajos" (50),

embora o fervor pelo Estado e pelo "plano de reedificacão da Cidade" tivesse nascido

com o Marquês de Pombal e com os seus arquitectos de que os das então Obras

Públicas continuavam a sentir-se discípulos... Em contrapartida positiva, registe-se que

se salvou a capela de Nossa Senhora do Monte, sobre a qual o governador civil de

Lisboa recomendou "que seja mantida pela devovão popuiar de que é objecto" (51).
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Terminarei esta reflexão final sobre o entendimento epocal da extincão dos

conventos coir a análise de um dos mais espantosos documentos inéditos que o acaso

da investiga<;ão me fez vir âs mãos (doc. 75).

Tendo sido pedido parecer â Câmara Municipal sobre "o projecto da abertura

de uma nova rua que comunicasse a Travessa do secretario de Guerra com o Arco de

S. Roque" , na sequência de decisão de demolir o ex-convento da Trindade já referida,

considerou ela "que se acaso se tiver sô em vista o dar maior valor ao terreno do

extincto Convento da Trindade com a menor despesa possivel, deverá adoptar-se o

plano das Obras Públicas". No entanto, "se a par d'aquella vantagem. se deseja

aformosear a Cidade, e promover o commodo e recreio de seus habitantes, outros

projectos ha que podem lembrar".

E passando ao "primeiro Projeeto", propunha a Câmara que se abandonasse "a

idéa de proiongar a Travessa do Secretario de Guerra, já defeituosa no seu

alinhamento" e substitui-la por outra "até á muralha de S. Pedro d'AIcantara". Mas

previne-.se: "Na execugão d'este projecto, o maior edificio que ha para demolir é a

Igreja de S. Roque e Casa da Misericordia".

Este "obstáculo" não parecia grave â vereacão que em conjunto assina a

proposta: porque "Este edifîcio (a Igreja de S. Roque!!!), ou se considere a sua

antiguidade, ou a sua construcgão e architectura, não offerece bellesas que devam

consen-ar-se, a não ser a Capella de S. João, a qual facilmente se pode collocar na

Igreja da Sé, na de S. Vicente, ou de S. Domingos, que são os mais vastos e mais

bellos Templos de Lisbôa"; e porque a propria Misericordia mostrava desejo de

encontrar novas instalacôes: "com muito proveito das creangas, e mais empregados

podia ser mudado para o Convento da Graga"; finalmente porque "A falta da Igreja

de S. Roque para os Officios Divinos pode ser supprida, conservando-se e

mclhorando-se a Igreja da Trindade a maior parte da qual escapa ao corte

projectado".

Depois da translada<;ão da capela de S. João Baptista para a Sé, S. Domingos ou

S. Vicente, da destrui<;ão de S. Roque e sua substituicão pela arruinada igreja da
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Trindade que, mesmo assim, seria parcialmente demolida, era ainda necessário arrazar

uma série de prédios mas com vantagens evidentes: poderiam ser "distribuidos

interiomiente á vontade do proprietario , e aformoseados porfora, adoptando se uma

architectura differente da usual, simples mas elegante e variada". O projecto seria

ainda enriquecido eom um "Chafariz (...) com o fim de se demolir o que actuaímente

existe em S. Pedro d'Alcantara" enriquecendo o jardim "que sc anda fazendo".

Haveria também o benefício de "poderem se melhorar os declives das Calgadas (...)

alargar a estreita e immunda garganta da rua da torre de S. Roque. abrir uma

communicagão mais facil e suave para o Largo do Camio". Finalmente, admitia-se

libertar também o convento de S. Pedro d'Alcantara para o substituir por "um

Obseiratorio Astronomico. e estabelecer cursos públicos tanto d'Astronomia, como

de outras sciencias".

Como enriquecimento do plano, para "completar uma das mais bellas ruas da

Europa" (a Rua do Alecrim), propunha-se alargar o largo "das duas Igrejas, o qual

devia ser augmentado com todo o espago até á Travessa dos Gatos, mudando-se para

o centro do espago augmentado o Chafaris do Louretto".

Este espantoso projecto não teve, como sabemos, qualquer seguimento. Poder-

se-ia considerar mera anedocta do primeiro liberalismo mas, na verdade, ele terá

réplicas nos anos seguintes, provando, este mais do que os outros, que a "época de

inquietai^ão" com que resolvi caracterizar este período da edifica<;ão (e demolieão) de

Lisboa era um tempo desnorteado, exactamente no sentido ético que o termo informal

pode conter. Está nele implícito um ingénuo desejo de engrandecer Lisboa, de lhe

multiplicar os eixos, as pragas e os jardins, de renovar a sua arquitectura "usual" ou

seja pombalina, para a "aformosear e promover o c6modo e recreio", ou seja os

"bonitos" que Herculano abominava. Poderá ter também a curiosidade, algo macabra,

de testemunhar quanto a arquitectura maneirista era desconhecida e mal amada,

embora se considerasse S. Vicente a par da Sé. Mas estas justificayôes

contextualizantes não devem fazer esquecer que a cidade caira nas mãos dos cidadãos

e que estes se permitiam pensá-la tendo perdido as referências culturais que, no Antigo
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Regime, defmiam a elite com meios idênticos. Veremos, em capítulos seguintes, o

desenvolvimento desta pretensão que. mais uma vez, coincide com o "vandalismo"

metaforizado por Herculano:

"Aqui é vereador municipal; aJJi administrador de æncelho: ora 6 ministro; logo

dcputado: hojc cscriptor; ámanhá fidaJgo; fa/ assentos de dcbito e credito no escriptono

do mcrcador, dâ syllabas em latim de missacs; préga. por caffés. scrmôcs de economia

politica. e dc direito publico; capitanea soldados; vende bens nacionaes; ensina scicncias:

cnlim é tudo e mora por toda a partc. Attcnto a quc nûo sôe em nenhum logar uma cnica

voz do passado. esbraveja, argumenta, esfalfa-sc; c 6 necessario um ruido de monumento

desabando. para que ellc adormcca por um pouco, c rcpousc da sua pcrpctua lida"(52).

Notas

1. OLIVEIRA, Eduardo Freire de, 1X87. tomo I, pag.s 497-500. Ver também

RODRIGUES, Tercsa. 1995. nomeadamente páginas 254-259. quc quantilica. em gráfico, o

movimcnto da mortalidade.

1 . Ver nota 23. do capítulo 5.

3. OLIVEIRA. Eduardo Freirc Freire, 1887, tomo I. pag. 499.

4. ANTT. MR /AS£,Ma$o 1913.

5. in SILVA, AntOnio Martins da, 1993, pag. 339.

6. Refiro-mc û obra dc Júlio de Castilho. Lisboa antiga. cujo 1° volume. 0 Bairro Alto.

foi editado em 1879. Para contextuali/.ar, em termos de rcflcxâo intemacional esta qucstão, ver

CHAY. Francoise, 1992.

6a. Sobrc a crise religiosa que acompanha os primeims projectos de desamortizacao ver

J.E. Horta Correia, 1974.

7. ANTT. MR! ASE. Ma^o 9: Negôcios Diversos, 1833-34.Ofíão de José da Silva

Carvalho para Cândido José Xavicr.

X. Idem.ibidem: Negácios Diversos. 1833-34.Câmara dos Deputados. Exposn;-\o

assinada por Joio Vicentc Pimcntcl Maldonado, arquivista c Sub-Inspcctor da CSmara dos

Senhores Deputados. dirigida a Cândido José Xavicr.
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9. Idemibidem: Negôcios Diversos, 1833-34. Ofício de José Silva Carvallĸ) para

Cândido José Xavier.

10. Cronica Constitucional de Lisboa, 29 de Janeim de 1X34.

1 1. Idem, 1 de Janeim de 1X34.

12. /c/c/?i. 9 de Abril de 1X34.

13. Wíw. 22 de Abril dc 1X34.

14. ANTT. MR! ASE. Ma<^o 1913. Ofício de Braamcamp Almada Castel Branco para

Joaquim AntOnio dc Aguiar, 2 dc Janciro de 1834.

15. Crônica Constitucional de Lisboa. 9 de Agosto de 1834: Mappa das obras e mais

objectos em que se despenderam no mez de Junho de 1834 os fundos abaixo mencionados

recebidos na Repartigão das Obras Púbiicas.

16. ANTT. MRI ASE, Ma^o I913.0fício de Braamcamp Almada Castel Branco para

Joaquim Ant6nio de Aguiar, 22 de Fevereiro de 1834. Tem anexo ofício do Secretario de

Estado dos NegOcios da Guerra para Joaquim Antônio de Aguiar, 28 de Fevereiro de 1834,

rcloryando o mesmo pedido.

17. Idem, ibidem,Mm;o 1918. Ofício de Antônio Lobo Teixeira Gyrũo. Perfeito da

Pn)víncia da Estremadura para Bcnto Pereira do Carmo. 27 de Maio de 1X34. Tem anexo a

resposta dc José da Silva Carvalho. Secretário de Estado dos Negôcios da Fazcnda.

I X. ANTT. AHMF, Convento de N. Sra. de Jesus.tf 209. cx. 2226.

19. Idem, ibidem, Convento Jesus da Boa Morte, cx. 2227.

20. Idem, MRI ASE. Mayo 19 IX. Ofício de Ant6nio Lobo Tcixeira Gyrâo para Bento

Pereira do Carmo. 27 de Agosto de 1834.

20a. Alguns anúncios publicados no Diário do Governo conlirmam a apmpriacâo

privada de importantes conjuntos do patrimOnio artístico m6vel. Assim, cm 2 de Marco de

1842, pag. 208, afirmava-sc: "Acham-se á venda 10 estatuas de madeira primon>samente

obradas pelo insigne artista Joaquim José Laborão, as quaes foram exprcssamente mandadas

fa/.er para a magnifica capella sita no paJacio que ora é da Ex.ma Condessa da Povoa ao Rato.

onde sc acham os seus lugarcs a pmposito". Em 20 de Maio de 1844, pag. 644: "Mesmo no

Largo do chafariz das janellas vcrdes quinta feira 23 de maio ás onze horas se venderûo muitas

columnas c pilastras de cscultura. muitas madeiras e molduras, e estatuas de grandes vultos,

tudo cntalhadas; c dous oratorios dourados; que isto foi em outro tempo pertencente á igreja de

S. João de Deos".

Em 1837, no entanto, o Govemo aprovou uma proposta da Academia de Belas-Artes

para sc proceder a classificacão das pinturas oriundas dos conventos, que transcrcvemos:

"Sua Magestade a RAINHA. Attendendo ao que lhe representou a Academia das Bellas-

Artes de Lisboa na sua Proposta de 29 do corrente mez de Dezembm: Ha por bem Ordenar o

seguintc:
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1" Quc a Commissão cncarrcgada do deposito das Livrarias dos extinetos Conventos

cntrcgue por inventario á mcsma Acadcmia os quadros existentes naquclJc Dcposito, a fLn de

que clla os possa classificar, c dcsignar os que devem servir para o estudo dos Academicos e

Artistas.

2" Que a Academia. dcpois de ter classificado os quadms quc hâo dc pcrtencer-lhe, e dos

quc dcvcm scr mandados para os Muscos nas cabcyas dos Districtos, envie a este Ministerio o

cathalogo de todos esses objcctos para ser publicado pela imprcnsa.

3" Que a Academia. fazendo occupar os Artistas aggregados na rcstauragâo dos

quadros. mande lithografar. c gravar uma Colleccão selecta. e respeitavel dos quadros dos

nossos Pintores classicos.

E considerando Sua Magestade que ainda não foram rccolhidos ao mcncionado depoisto

das Livrarias muitos quadros cxistcntes em differentes pontos do Rcino; Manda a Mesma

Augusta Scnhora quc a Commissão cncarrcgada desse Deposito remetta á Academia das

Bcllas-Artes de Lisboa uma relaeâo dos referidos quadros, que cstivcrcm nos Districtos

Administrativos de Lisboa, Santarem, Castello Branco, Lciria. Portalcgre, Béja, Evora. e Faro;

e á Acadcmia Portucnse de Bcllas-Artes outra relacão dos quadros existentes nos Districtos do

Porto. Avciro, Braga, Vianna, Vila Rcal, Braganca, Guarda. Viseu. e Coimbra. O que assim se

participa á Academia das Bcllas-Artes de Lisboa para sua intelligencia e execucáo na partc que

Ihe toca. Palacio das Necessidades. em 30 de Dezembro de 1836. =Manoel da Silva Passos".

Diúrio do Governo, 2 de Janeiro de 1837. pag. 1 .

21. ANTT, MRI ASE. Mayo 1062: Registo de ofícios dirigidos ao Ministério do F;cino

no anno de 1 846. n°l 14, pag. 55V.

22. Idem, ibidem ,n"3. pag. 2.

23. Transcriyôes do doc.77.3, pag.l 14-115; ver também, Arquivo Pitoresco, "O

palacio das Cores". vol.3. 1843-44, pag.243 onde. mais rigorosamente. se evocam as obras

feitas, sugerindo graves perdas patnmoniais: "A sala das sessôes dos pares occupa a aitiga

ca/.a do capituJo, cujas parcdes fôram para esse fim aecresccntadas; porém ficou em tado

mesquinha. A caza, que era bella e cspayosa para capitulo dos mongcs. ficou estreita e feia

para sala dc um corpo legislativo. As celJas foram quasi todas transfomiadas em salas de

commissíxîs (...)".

23. Idem, Doc.77.5,pag. 119.

25. VcrGOODOLPHIM.Costa, 1X94.

26. in Universo Pitoresco, vol.3, 1843-44, pag. 242-243.

27. in Artes e Letras, n"3. Maryo de 1875.

28. Sobre a reconslrueâo do convento do Corpus Christi apôs o terramoto,

iranscrcvcmos o scguinte documento:

"Dizem o Prior e mais Religiosos Carmelitas Descalgos (...) comprarão no bayxo da

Cidade incendiada (...) os Citios equivalentes ao que Ihe faltava de area para se Ihe dar
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posse de todo o quarteyrão em que existe o seu antigo conv.o arruinado para effeito de o

rcedificarem com a comodidade e decencia que pede a sua notoria observancia. livre de

serem devagados de vizinhanga (...)".

k margcm: "ao Desembargador Inspector do Bairro com assistencia do Cap.am Joze

Mont.o de Carvalho adjudique e dê posse aos Supp.tes em hum sô Quarteirão quefas parte

de hum lado da Rua da Princeza outro pella Rua dos Douradores e os dois pellas travessas

da Conceigão e da Magdaiena dos Terrenos do seu Convento e dos mais que tem comprado,

conformando-se com os Prospectos das sobreditas quatro Ruas", 16 Fevereiro 1767.

ANTT. F.F. Inspecgão dos Bairros. Rossio. Ma<;o 11, 12.

29. Diário do Governo. n" 230 e 232. Setembro de 1839; ver também AHCML, SGO.

Cx. 125. doc. 21. assinado pclo arquitecto Malaquias Ferreira LeaJ c datado de 12 de Abril de

1X37.

30. Sobre o loteamcnto c vcnda do convento dos Camilos vcr CASTILHO. Júlio. Lisboa

Antiga.\o\X 2aed. 1935, pag. 130-139.

Ainda em 1854 a edificacâo sobre a Rua do Amparo nao estava conciuída como prova o

documento do AHCML. SGO. Cx.126 que transcrevemos:

"Diz Bernardino Joze de Carvalho que tendo sido citado a req.to desta Ex.ma Camara

para dentro de oito dias comegar a demolir e em 30 dias dar conciuida a demoligão da parte

do edificio do Extinto Convento dos Camillos, que o Sup.te actualmente possue, e temfrente

para a Rua do Amparo. não pode o Sup.te desde já comegar a m.ma demoiigão, por que

aicm d'isso depender da mudanga de Inqueiinos, está fazendo edificagôes em outros locaes

d'onde não pode distrair operarios. Á muito tempo q. aquela parte a demoiir se acha no

estado em que actualmente está, e á pouco o Sup.tefez acquizigão d'aquele edifîcio, e parece

justo. ou ao menos de equidade que esta ex.ma Camara ihe conceda mayor prazo p.a

comegar, e concluir essa demoligão (...)".

31. ANTT. MRI ASEMdtzo 2021: Governos Civis e Administragôes Gerais. 1835-

l843.0fíc\o do Govemador Civil de Lisboa para o Ministro e Sccrctário de Estado dos

NcgOcios do Reino. 7 dc Janciro de 1X36.

32. Diario do Governo. n"57, 7 de Mar^o de 1835, pag. 238.

33. Idem, n° 5 1 . 29 dc Fcverciro de 1 836, pag. 269.

34. O Panorama, 1" vol.. Maio de 1837.

35. Ver Silva. Augusto Vieira da. 1954-1960, 2g vol. que faz a bibliografia deste

discreto e operoso olissip6grafo.

36. CASTILHO. Júlio. Lisboa antiga, 2å ed. 1935. vol.IX, pag. X6-91; vol. VII, pag.

23X-241 c 2X1-290.

37.0 Panorama, voi. IV. 1X40, n~ 140, pag. 205. Transcrevemos toda a notícia:

"Organiza-se actualmente uma socicdadc composta de pessoas de várias jcrarquias sociais. que

toma a scu cargo salvar as relíquias dos monumentos portugueses: alcancou do govemo o
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tcmplo do cxtinto convento d<> Carmo caJcado dcsta capital c o destina para depôsito ou museu

de todas as antiguidades artísticas que puder alcan^ar e que forem susccptíveis de ser para aí

transladadas (...) rcdigcm-se os estatutos dessa associac-ão beneménta quc se intitulará

Conservadora dos Monumcntos Nacionais".

38. Ver sobrc a funda^ão desta associacao o Arquivo de architectura civil, Jornai dos

architectos portuguezes e archeologos. nomeadamente o n?l da l4 série, Lisboa. 1865.

39. Diário do Governo. 1 de Fevereiro de 1840.

40. AMORIM. Francisco Gomes de, 1881, 3- vol.. pag. 105. transcrcvendo discurso na

discussûo parlamcntar acerca das Penitenciárias.

4 1 . Diáno do Governo, rí' 158, 6 de Julho dc 1 839.

42.ANTT. MRi ASE. Maco 1993: 3q Repartigão Câmaras Municipais. Lisboa-1835.

Exposi<;ão da Cámara, 12 de Outubm de 1X35.

43. Idem, ibidem, Exposigão da Câmara, 7 de Novcmbro dc 1836.

44. "O edificio ou tcrrcno da Igreja de Santa Justa. dividido em trcs lotes" constimiu a

lista 604 dos Bcas Nacionais c foi â pra^a em 14 de agosto de 1840, avaliado "com a pedra de

cantaria em 5 400(000, in Diario do Governo. n° 160, 8 de Julho de 1X40. pag.l. Sobre o

tcatro dc D. Fcmando, ver CASTILHO. Júlio de. Lisboa antiga. 2° ed.. 1935. vol. IV. pag.

216-237; Revista popular. vol. II. n'37, Novembro 1X49.

Vcr também AHCML. SGO, Cx. 126. Ofício do "Architecto da Cidadc. MaJaquias

ferreira Leal", datado dc 26 dc AbriJ de 1X46 que trancrevemos:

"O Suplicante Francisco Rodrigues Batalha. pertende edifîcar um terreno que possui

cm a Rua nova da Princeza. o quai comprhende a estengão desde do nq 1 15 ate o cunhal da

Calgadinha de Santa Justa, cuja edfîcagão é destinada para um Theatro Comico, e Saião de

muzica, o que bem mostra o gosto e confîguragão dos Prospectos juntos, os quaes não

guardando rigorosamente a cimples regularidade do prospecto approvado para aquella Rua,

não deixão por isso de serem dignos de atengão, antes sim por endicarem maior

Magnifîcência r:o embelezamento da Cidade, e principalmente sendo tão caracteristicas as

suas fachadas em as quaes bem mostrão qual é a sua aplicagão por isso assento que estão

em razão de merecerem a approvagão de V. Ex" (...)".

45. ANTT, Cartas e arrematagão. Livro 5H-1988A: Francisco Martins Ruas- Igreja

de S. Francisco, 15 de Abril de 1851.

46. Idem, MRI ASE. Mago 1062: Registo de ofícios dirigidos ao Ministério do Reino

no anno de 1846, rí' 44, pag. 23.

47. Idem, ibidem, Ma$o 1993: J- Repartigão Câmaras Municipais. Lisboa-1835 onde

se contém numerosa e áspera correspondência cntre a reparticao das Obras Públicas e a

Câmara Municipal. disputando a utilizacão das cantarias para obras diversas.

48. Idem, ibidem. Livro 1062: Registo de oficios dirigidos ao Ministério do Reir.o no

anno de 1846. n" 44. pag. 23 e n°56. pag. 2X. A demolicao do convento dos Loios foi feita sob
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a autoridade do Brigadciro Governador do castelo dc S. Jorge que utilizou muiui da sua

canlaria para as obras quc aí dirigia. nomcadamente para o "novo Portico de entrada no

Castello". Mesmo assim a reparticâo das Obras Públicas entendia que "pegas de volta dos

antigos arcos e outros" podiam aplicar-se nas obras da igrcja dc S. Nicolau, respondcndo

alimiativamcnte ao "Requerimento do Juiz e Mezarios da Irmandade" da mesm freguesia que

pretendiam lambém "as asnus e madeira quc cobrem a capella Môr da incompleta Igreja de

S. Francisco". Na data do último parecer, 16 de Mar^o de 1846, "os materiais resultantes da

demoligão" do convcnto dos Loios estavam avaliados em 63 340SOOO . dos quais "18 36OS000

já aproveitados pelas Obras Públicas e 13 780$000já vendidos".

49. ídem, 'tbidem, Ma^o 2034: 3" repartigão.Ministérios. 1835-43. Do Ministério da

fazcnda ordcm â reparticao das Obras Públicas. 21 dc Julho de 1841.

50. Verapcndicc documcntal. Doc.74. pag. 102.

51. ANTT. MR! ASE. Mago 2022. Ofieio do Govcmador Civil ao Minisim e Secrctário

dc Estado dos Negocios do Rcino. 16 de Agosto de 1842.

52. Ver apêndicc documental, I)oc.74. pag. 102.
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6.2. Quem manda na cidade?

■6.2.1. A sobreposigão da Câmara Municipal â Repartigão das

Obras Públicas

Procurando recuperar o direito â gestão da cidade que as Cortes Constituintes

Ihe tinham comecado a devolver (1) e que o governo miguelista lhe suspendeu, a

Câmara Municipal surge, nos anos posteriores a 1833, como a principaJ instância

dinamizadora da modemizacão de Lisboa. Sem problemas. obteve "o direito de

limpeza. iluminacão e calcadas" (2), viu reconhecida a competência sobre os cemitérios

(3), e a administra^ão do Passeio Público (4), depois de lhe ter sido entregue também o

Jardim de S. Pedro de Alcântara, ainda antes de estar concluído (5).

No entanto, a Câmara ambicionava mais como prova o seu Edital de 2!) de

Fevereiro de 1836 (doc.76), comecando por recordar que 'pelo Regimento da Mesa

de Vereacão desta Cidade, firmado pelo punho Real em 30 de Junho de 1591", lhe fora

cometida "a Inspecgão de todas as obras respectivas á edifica<;ão e reedifica<;ão da

Cidade". "Este Direito proveniente da natureza do Municipio" exercera-se "no longo

espago de mais de seculo e meio, que tanto é o tempo que decorre desde a citada

épocha de 1591 até á do terramoto de 1755". Depois, "pelo Decreto de 12 de Junho

de 1758", "as attribuiyôes inherentes á Inspecgão foram desannexadas (...) e

transferidas para outra Auctoridade" que nem sequer é nomeada.

Apos esta breve memoria ,
o Edital afirma que, entretanto. a Câmara consultara

"Sua Magestade", "em 20 de Junho de 1835 sobre a legalidade da reintegracâo no

exercicio daquelle Direito" ao que obtivera como resposta, "por Portaria de 28 de

Julho do mesmo anno, que ella ficava provisoriamente auctorizada para inspeccionar as



obras particulares que se construissem na Cidade, a fun de prevenir pelos agentes e

meios locais que se usurpem terrenos publicos, ou se falte aos alinhamentos e demais

disposicôes legitimas".

Ora, a partir dessa autorizacão, dada "provisoriamente" e que apenas transferia

para a Câmara as competências das Inspecyôes dos Bairros, de fundacão pombalina,

anteriormente dependentes da Reparti^ão das Obras Públicas, o Edital determina não

sô a obrigatoriedade de "Os proprietários de terrenos que estiverem por edificar, e bem

assim os donos daquelles predios que carecerem de ser reedificados" comegarem a

construir "dentro de um anno" mas, sobretudo, que "Ninguem poderá d'ora em diante

dar comêco á edifica<;ão ou reedificagão, sem primeiro apresentar o risco á Camara

Municipal. e obter desta necessaria approvagão". Finalmente, quem tivesse obras em

início de construyão, não poderia eontinuar "sem que o riseo tenha sido approvado

pela Camara". Quanto âs "barracas, e outras similhantes construc^ôes informes, que

existirem nos logares onde as Leis da Inspeccjo as prohibem, serão também

immediatammente demolidas".

Evidentemente, a Câmara avan^ava, fazendo uma leitura muito ampia das

competências que o Governo hesitava ainda em reatribuir-lhe. Nesse sentido se

manifesta Anselmo José Braancamp Castel Branco, em ofício datado do "Arsenai das

das Obras Públicas" de 4 de Agosto de 1835, dirigido a Rodrigo da Fonseca

Magalhães, afirmando não se sentir esclarecido por lhe não ter sido enviada c6pia da

exposiyão da Câmara: "pego portanto a V. Exq me queira elucidar se pelas

disposigôes em questão a Cdmara é somente encarregada defîscalizar que os Predios

particulares sigam restritamente os alinhamentos dados peta Repartigão de Obras

Públicas a cujo cargo se acha este objecîo (sendo sempre feito por mais de um

architecto e Mestre sem despesa alguma das Partes) ou sefînalmente esta Repartigão

fîca defuturo exonerada deste servigo".

Para ele havia "duas maneiras de encarar o ohjecto em questão: a primeira é

continuando a Repartigão das Obras Publicas com as mesmas atribuigôes que até

agora exercia, vindo a Câmara neste caso a desempenhar o que pertencia ao Juízo
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da Inspecgão da Cidade; a segunda é ficar a Câmara incumbida inteiramente destes

ramos das Obras Publicas (...)".

Em nota, de 10 de Agosto de 1835, a este ofício decide-se que "a Câmara

inspeccionasse as obras particulares, para se não usurparem terrenos publicos nem

sefalte aos alinhamentos do riso da Cidade", "não usurpando por modo algum o que

por ora pertence â Repartigâo das Ohras Públicas sohre a regularidade dafrente dos

Edifícios" (6).

Era uma decisão algo salomonica que permitiu desde logo â Câmara imciar, com

algum sucesso (sempre relativo aos escassíssimos meios tinanceiros de que dispunha)

uma campanha sistemátiea para a demoliyão das "barracas" que continuavam a pejar o

centro da cidade, para obrigar â construyão de passeios e impor os aiinhamentos

caucionados pela legislacão pombahna, permitindo, nomeadamente, a destruiyão de

becos e arcos. Por isso, o vereador Fiscal das Obras, propunha, em Mar^o de 1 $36,

"que sendo considerável o número de informagôes e vistorias a que o arquitecto da

Câmara (Malaquias Ferreira Leai) tinha de satisfazer em consequência do Edital

relativo â Inspecgão da Cidade (...) que se Ihe arhitrasse um emolumento por este

novo trahalho" (7) e, no início do ano seguinte, que "se faga um arquivo metodico

para se guardarem todos os desenhos e planos que houver sobre as diferentes obras,

tanto do Muiicípio como daqueias que ihe têm sido entregues em Comissão"

(8).Como consequência, determinava-se também que "o architecto da Cidade tivesse

de ora ávante uma casa dentro do recinto da municipalidade; afim de poder ser

chamado bem como os outros, quando for necessário o seu parecer sobr? as

difcrentes obras de que é encarregado" (9).

Estava a nascer assim a Repartigão Técnica da Câmara, numa duplica^ão ainda

das Obras Públicas, devendo os prospectos das novas construyôes ser aprovados pelas

duas entidades. Mas, enquanto esta última repartiyão se via assoberbada por trabalhos

diversos, como a reconversão dos conventos aos diferentes serviyos públicos, a

Câmara era um organismo renovado e ansioso de reconhecimento político. O

Govemo, em -zeral, e sobretudo os cidadãos não hesitavam em enaltecer o mérito da

27X



sua actuagão relativamente expedita, tanto mais que ela se mostrava sempre aberta â

plena participacão. Por exemplo, terá sido por sugestão de um "negociante desta

capital", que lhe foi dirigida, que surgiu a proposta de lotear o territério do ex-

convento de S. Domingos (10). Pouco depois, aliás, a Câmara mandava mesmo

anunciar "que todo aquele cidadão que se lembrar da abertura de aiguma nova rua

ou de qualquer estabelecimento util ao publico para que possa servir algum dos

prédios incorporados nos bens nacionais o participe afim de se darem as possiveis

previdências'XM).

Felizmente para o futuro da memoria da eidade, não terão sido muitas as

respostas a este espantoso apelo, tão so porque a falta de meios, públicos e privados,

era geral. Se a Reparticão das Obras Públicas era um organismo cansado, a Câmara

dispunha de uma vitalidade pragmática sem qualquer cultura urbanística que a

apoiasse: queria passeios, mas amplas, teatros e monumentos, a destrui^ão das

"barracas" e a edificacão de infraestruturas - "canos gerais", matadouros, mercados -,

ouvia todos os "cidadôes distintos" (12), nomeava comissôes e requisitava

constantemente as cantarias dos demolidos bens nacionais, mas nenhuma ideia tinha

para Lisboa: fazia ainda cumprir a legisla^ão pombalina ao mesmo tempo que desejava

"o aformoseamento exterior das casas da capital" (13).

Na verdade, desejava-se também "um novo método" para "o plano da

reedificagão e embelezamento da cidade", como propôs o Presidente em Abril de

1837, mas decidiu-se então que "esta matériafíca adiada até que se examinasse a Ley

que trata de tai objecto para sobre eíe se tomar definitiva resolugão" (14). Sem que

se tivesse avancado nos pressupostos, o mesmo apresentou em Agosto de 1840, a

inten^ão de a Câmara Municipal ineumbir "uma comissão especial" para "aformagão

de um plano geral de reedificagão e edificagão da cidade com as piantas e os riscos

correspondentes" que, "depois de aprovado", "será enviado ao governo" para valer

"como Ley permanente" (15). Chegaram a ser nomeados os vereadores e funcionános

que integrariam tal comissão e houve mesmo registo de convites aceites por parte dos

cidadãos contactados, como o Visconde de Sá da Bandeira. Quanto a outros, por
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exemplo Policarpo José Machado ou o Conde de Viana, so há notícia do envio dos

convites. Apesar de ter sido ofialmente marcada a primeira reunião, nenhum eco

subsequente existe nas actas( 16)...

Claro que o desejo de elaborar uma nova "Ley permanente" para a gestão

urbanística de Lisboa era o último episodio do confronto com as Obras Públicas e o

Governo Civil de Lisboa de que elas entretanto passaram a depender. Para se impor, a

Câmara dispensava o corpo dos arquitectos daquela reparticjío, refugiando-se na

colaboraeão dos cidadãos a que agregava o Arquitecto da Cidade, Malaquias Feneira

Leal cuja formayão não eonsegui apurar. Curiosamente dispensava tambérn a

colaboracão do prestigiado arquitecto da Casa Real, Joaquim Narciso Possidonio da

Silva que, no entanto, em 1835, oferecera
"

gratuitamente os seus servigos no quefor

conveniente d sua arte" (17). Todavia ele, no ano anterior, tinha assumido

publicamente o confronto com os seus colegas das Obras Públicas, precisamente ao

defender o primeiro concurso público aberto pela Câmara Municipal. Vale a pena

determo-nos na sua análise.

6.2.2. Confrontos entre arquitectos

O concurso foi anunciado na Chronica Constitucional de 2 de Maio de 1834:

querendo construir um novo mercado "entre o Boqueirão de Ver o Peso e o da Palha"

(ou seja na Ribeira Velha, em frente â Rua dos Bacalhoeiros, entre a Alfândega e o

Campo das Cebolas) (Fig.102), a Câmara convidava "todos os Architectos" para, num

prazo de quinze dias, apresentarem "a planta e alcado da dita obra e oreamento",

acrescentando que haveria "15 moedas de prémio ao vencedor e 5 moedas ao

imediato".

Ora, quando os seis projectos apresentados já estavam patentes ao público (entre

21 e 24 de Maio) mas antes de conhecer-se o parecer do juri (2 de Junho), Possidonio

da Silva publica um violento artigo no mesmo jornal (doc.77.1).
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Comecando retoricamente por evocar a decadência da "Nacão portugueza",

citando a "inquisicão"' que "fez os cidadãos timidos e desconfiados", confronta a

grandeza do "Prineipe" que salvara o país do "abismo" com o escândalo de so "cinco

plantas" (na verdade haviam sido seis os concorrentes) terem respondido ao convite

generosamente dirigido pela "Excellentissima Câmara Municipal" a "todos os

Architectos de Lisboa". E, no entanto, afírma, "nesta Capital existem mais de trinta

Architectos civís, dos quaes quinze pertencem á Repartigão das Obras Públicas, e neste

caso percebendo do Estado a sua substencia, e esperando delle não so augmentos,

como consideracao e premios!!". Terminava apelando: "cumpre desterrarmos essa

indolencia propria de escravos, sejâmos livres, desenvolvâmos de uma vez as virtudes

cívicas. sem as quaes serão sempre infructiferos os esforcos do Governo".

Se o que pretendia o arquitecto da Casa Real era resposta, obteve-a por parte de

João Maria Feijo (doc.77.2), lente da Academia de Fortificacão e, em 29 de Agosto

desse ano, nomeado "lente substituto da aula publica de architectura civil" (18).

Comecando por acusar Possidonio de "proeurar desacreditar uma classe de homens,

muitos dos quaes fazendo todos os esforcos para merecerem a benevolência do

Público", preocupa-se essencialmente em justificar a sua não presenya no concurso:

por "ser pecuniario o premio offerecido" e "pela incerteza da maneira pela qual o

merecimento dos desenhos seria julgado" visto não se conhecer "a qualidade dos

arbitros" "que em semelhante materia merecessem a confianga dos concorrentes". No

entanto, não o assustava concursos pois se apresentara a um "para uma distingão

academica" cujos dificeis condigôes descreve. FinaJmente, desmerece a importância

daquele, insinuando que "o menor orcamento seria mui provavelmente a mais

attendivel perfeicão" e afirmando que se, em vez de "meia duzia de logarejos", "o

Govemo, a Camara, ou os particulares" propusessem "edificios cuja delineacão" fosse

estimulante - "como seriam os Salôes para as sessôes das Camaras, um Monumento

dedicado á Gloria do Restaurador das Liberdades Patrias" -

se achariam "numerosos

concorrentes. ainda que se esquecam de Ihes prometter um premio pecuniario".
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A polémica arrasta-se com a resposta de Possidonio e a contra resposta de Feijo

ídoc.77.3;4) e o diálogo azeda-se. O primeiro espanta-se que se despreze de tal fcrma

a importância cos mercados "que nos seculos Gregos e Romanos mereceu a solicitude

dos nossos grandes mestres!". Tanta ignorância era devida ao facto dos "Vitruvios e

Palladios de escola dos Caetanos" nunca terem saído "daqui para frequentar as

Academias acreditadas na Europa". Por isso eles não tinham "conhecimentos e gosto",

limitados "nas côpias contínuas que constantemente se tiram nos edificios fundados em

epocha, na qual o mau gosto dominou!". Escandaliza-o também que "a falta de

determina^ão dos arbitros fosse a causa principal de não acceitar um convite". Pois

quem haveria c.e julgar? "Os architectos educados nos vicios das escolas portuguezas?

Que aprenderam? Que viram e eonstruiram?". Sobretudo "se entre os concorrentes

apparecesse um que viu, e estudou o que ha de melhor na Europa, que mereceu

distinccoes públicas a pesar de estrangeiro, e julgadas pelos primeiros mestres, que ora

existem (...)".

Possidonio estava evidentemente a falar de si mesmo e foi mais longe evocando

Costa e Silva que. quando lhe exigiram "um exame de ostenta^ão" para ser "nomeado

lente de architectura", terá perguntado quem seriam os seus examinadores, bem ciente

de que era o único "então approvado na Academia de S. Lucas de Roma". E aproveita

para ajustar contas: revoltando-se contra o "principio barbaro" de promocão pela

antiguiriade, vigente nas Obras Públicas, recorda a "vergonhosa obra do Salão da

Camara dos Pares" em S. Bento em que ele proprio fora preterido "pelo fnvolo

pretexto de não haver percorrido a famosa escala da Casa do Risco de Lisboa",

embora tivesse estudos realizados para ela desde 1832.

Na verdade, não era esta a única razão de queixa que Possidonio tinha das Obras

Públieas porque quando fora encarregado das obras no convento da Trindade, para

instalacão da "Peifcitura", o Intendente procurara recusar-lhe meios humanos (19), o

mesmo acontecendo quando proeedia ao levantamento do "convento de Rilhafoles"

(20). E depois de alcanyar a direccão dos trabalhos em S. Bento para a Câmara dos

Deputados. encontrou todo o tipo de obstáculos por ser "uma pessoa quc nada îem a
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ver com a Repartigão das Obras Públicas" (21), sendo observado que "fez

quadriplicar a despesa" quando o que antes estava projectado "não tinha igual

formusura e grandeza mas podia fazer-se com brevidade" (22). E quando, enquanto

"Architecto da Casa Real", solicitou "as piantas, riscos e livros pertencentes ás obras

do Palacio d'Ajuda", foi-lhe respondido, ofieialmente, que o que restara desse

material, "roubado pelos rebeldes", fora recolhido na Reparticão das Obras Públicas -

depois de ser extinta a Sub-Inspeceão da Obra do Real Palacio, por decreto de 18 de

Agosto de 1833 -

e "em quanto este decreto nãofor legalmente derrogado não pode o

referido Architecto ter ingerencia alguma naquela obra" (23).

Mas. apesar do prestígio com que regressava a Portugal, Feijô. na sua segunda

resposta, acha excessivo que ele se compare a José da Costa e Silva, tanto mais que o

seu projecto para o mercado (com o n° 3) fora já considerado pelo juri como

apresentando "a penferia maior do que a do terreno em que se deve edificar", além de

ter "<>s logares nimiamente pequenos" (doc.78). Este facto fá-lo malevolamente

lamentar o "máu emprego de uma pensão" perante "o triste espectaculo da

presumpcão e da incapacidade personalisadas em um portuguez".

Pouco consistente foi a defesa de Possidonio, no último artigo publicado,

comecando por duvidar que o seu opositor fosse "architecto", ferroada habitual por

parte de um "civil" em relacão â carreira dos engenheiros militares. Para justifícar o seu

projecto, afuma que se apresentava "uma planta maior" a fazia acompanhar de outra,

"perfeitamente igual a todo o espaeo": "e as propor^ôes quem as ignora, logo que

tenha quinze annos de idade?". Conclui que considerava ser a arquitectura uma arte -

"como a Pintura" -

em que não se podia sair "do clássico, acommodado porem aos

nossos costumes, e por isso invariavai em quanto estes o forem". Caso contrário, cair-

se-ia "no romantico, de gosto hoje na Musica e Poesia".

A polémica so terminou com uma longa Exposigão justificativa dos Architectos,

Ajudantes e Praticantes das Obras Publicas... (doc.77.6) que, em conjunto, refoream

a defesa da classe, assumida por Feijo. Refutam a importância das viagens na forma^ão

de um arquitecto
-

"por mais que sejão prodigiozas" "as agoas Parizienses" "não
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podem fazer o portentozo milagre de methamorfosear genios, mas apenas fecundar

aquelles que desde a infancia acalentarão as filhas do gosto" - e elogiam os

"ineansaveis Arehitectos gravadores de todas as épochas, que solicitos fazem com que

a gravura exerca as suas divinas prerrogativas", pondo ao dispor, dos que não

usufruiram "o beneplacito e a confianca do governo d'então", "o verdadeiro gosto em

Architectura, que todos os Authores concordão consistir no Typo-Grego".

Recordam também que em Portugal já existiram "Artistas, que não so virão

Pariz, mas se demorarão assás em todas as principaes Cidades da Europa civilizada",

citando "os sublimes Costas, Cyrillos, Fredericos, Machados, Vieiras e Sequeira^" e

lamentando que este último permaneca "longe da Patria, que tanto carece d'elle".

Todos eles - e também "Fabri, Italiano" e o "habil e Theorico Lente o Sr. João Maria

Feijo, que mereceo todos os premios do Curso Mathematico, de Forteficacão, e

Engenharia (...) sendo muito antes versado em Architectura Civil" - e ainda a "grande

Aula de construecão pratica, o Palacio d'Ajuda, em tempos que foi derigido por habeis

Architectos" haviam formado arquitectos "muito sofriveis", experimentados "em varias

direccôes d'Obras Públicas, aqui, e em todo o Reino, taes como Pontes. Caes,

Aquedutos, Muralhas, Estradas".

Por isso, estivesse certo o estrangeirado, que "Na Casa do Risco conhecem-se as

cinco ordens caracterisadas de Vinhola, Paladio, Serlio, Scamozi". Fora destes

referentes, até "os mais distinctos Francezas" reconheciam que não havia outros "que

fomecessem regras de verdadeiro gosto", embora fosse necessário prevenir que, em

Franca, havia quem fosse "extravagante", capaz de cair "por mania na mesquinhez das

formas, na dos recaltinhos. continuas mutilacôes, e polygamas molduras, com que nos

querem imbutir huma nova decoracão". Mas em Lisboa pensava-se que "he loucura

innovar por forca, o que verdadeiramente se não pode innovar, e tanto quanto seria

estranho, e asnatico em qualquer esculptor, pertender que tinha excedido a Venus de

Medicis, o Gladiador, o Apoîlono, ou o gmpo expressivo do Laocoonte".

Outra bibliografia se utilizava na "Aula dos Caetanos": "Vitxuvio commentado

por Perrault e o curioso Desgodets que nos reproduz palmo por palmo quantas
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maravilhas existem em Roma", além do "Curso d'Architectura de F. Blondel, o qual se

tem traduzido em parte, e postilado, para instruccão d'aquelles, que ignorão o idioma

Francez (que são poueosf. Lamentável é que não houvesse em Portugal 'hum s6

tratado d'Architectura que instrua quem ignora as Linguas estrangeiras!".

Claro que não deixam de apreciar o projecto de Possid6nio para o mercado:

"sem attenyão ao perimetro, nem á escala, com tal fogo projectou, que não esteve

pelos limites, em que se deve circunscrever o edificio*', apesar de apresentar uma

distribuicão de lugares "que algumas vendilhonas mais bojudas, encherião todos"...

Concluem com uma espécie de recado nacionalista: era preciso cuidar do "já

fixado Bom gosto" e nesse caso Franga nem sempre era boa conselheira. Não se

deveria querer transformar "Lisboa em Pariz". era preciso atentar nas "forgosas

determinacôes da natureza por toda a parte variavel" e, sinceramente, "se cotejarmos

comtudo os edificios Francezes com os nossos, tendo-se em vista o número de huns e

de outros, conheceremos, que em Franca existem muito mais caprichosas, e

extravagantes produccôes d'Architectura, do que em Portugal". O que era necessário

era mais meios, o que eles esperavam do "bra<;o que prostrou os Philisteos

Miguelistas" e da "Regeneracão ha tanto tempo desejada!".

No balan^o geral desta euriosa polémica, Possid6nio da Silva terá saído algo

amesquinhado. Não so o seu projecto foi preterido, como confrontou com bastante

injustiya todos os seus colegas. No entanto, as suas ideias sobre a arquitectura do novo

século em nada diferiam das deles, uns e outros defendendo, com particular

insensibilidade aos reptos literários do tempo, a heran^a clássica. Quanto muito, o

estrangeirado receava o perigo romântico, que espreitava da música e da poesia,

enquanto os discípulos de Costa e Silva, CyriJlo e Fabri receavam ainda o barroco

afrancesado. Veremos que vinte anos depois, esses parâmetros evoluiram e que

Possidonio e Feijo serão colegas na Associagão dos Arquitectos civis portuguezes.

Mas, para lá deste ponto de situacão sobre o ensino e a teoria da arquitectura em

Lisboa, interessa não esquecer a desmesura do debate em rela^ão ao objecto em causa:
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um pequeno e economico mercado na Ribeira velha. Como sempre acontecerá nestes

tempos românticos, como fazia a Câmara Municipal nomeando uma comissão para

substituir o Plano de reedificacão pombalino por outro realizado por "homens bons",

esta desadequagão era um trago ideologico epocal que, politicamente, os Setembr.stas

procurarão representar. Possidonio simbolizou-a quase caricaturalmente, propondc um

mercado que não cabia no espaco, como se assim pudesse inverter o peso e a

mesquinhês da realidade...

Esta impunha-se. todavia. Na análise dos projectos apresentados ao primeiro

concurso ldoc.78) o juri considerou que os objeetivos da Câmara Municipal
- "fazer

construir um Mercado, que reunindo a commodidade Publica, á elegancia do edificio

(...) se combinasse com uma bem entendida economia" - não tinham sido atingidos por

nenhum.O l9 por apresentar "muita falta de luz" e ser "pouco arejado"; o 3Q (de

Possidonio da Silva) pelas razôes já apontadas: ultrapassava as dimensôes do teneno

de implantagão e tinha os lugares muito pequenos; o 2°, 4° e 5g por não terem "a

menor elegancia" sendo as suas fachadas "simiihantes ás mais, ordinárias habitacôes";

quanto ao 6", entendia-se que "é tai que não merece a menor attencão".

Conformando-se com este parecer, a Câmara "deliberou não adjudicar os

premios, porém abrir um novo concurso para o mesmo objecto, e com as mesmas

condicôes".

Deste segundo concurso, s6 temos eco por um documento manuscrito (doc.79)

que é a sua acta. Considerava-se que, em alguns dos projectos. "se havia procutado

unir á commodidade do Mercado certa eiegancia, certo caracter d'Architectura, que

he propria para emhelezar os Edificios deste genero, e que é justo promover em o

nosso Paiz". Aliás, so se atendera aos melhores oito projectos (o que sugere que

teriam sido apresentados mais, talvez como resposta â acusacão de "indolência" reita

por Possidonio), deixando de pane "a quelles que em ultimo resultado nada mais erão

do quc huma rcpetigão dos Mercados existentes em Lisboa" porque o novo mercado,

além de "preencher as condigôes de utilidade" deveria servir para "afomiosear essa

parte da Capitai onde tem de sêr construido".
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No entanto, era opinião do juri que "nenhum tratou o objecto no seu estado de

peifeigão, posto que alguns se deixa vêr hum grande desejo de acertar". Também as

condivôes de concurso não tinham sido preenchidas porque nenhum apresentava

Memoria descritiva nem desenhos de detaihes. Mesmo assim havia dois escolhidos, os

n"s 5 e 8 que tinham "a Luz preciza e a circulagão do Ar não se acha embaragada" e

apresentavam "as commonicagôes necessárias para facilitar o transito no interior do

Mercado" . Apesar de ambos apresentarem "hum genero d'Architectura differente e

agradavet", parecia necessário introduzir. em qualquer deles, algumas modificayôes

"na altura da sua construcgão" . Por exemplo, faltava-lhes "hum aposento para o

Guarda" , "Latrinas, e huma pequena Fonte cuja bica seria fechada com huma

tomeira, para nada se perdêr da porgão d'agua que ali se podesse levar". A

comissão acabava por se inclinar para o projecto n"5, embora não houvesse entre eles

diferenca tal que justificasse uma classificagão.

Ao contrário do que aconteceu com o 1° concurso, a Câmara não publicitou,

neste caso, os resultados. No entanto, em sessão de 12 de Juiho de 1834, eles foram

analisados e revelados os nomes dos autores: Malaquias Ferreira Leal (n-5) e João

Maria Feijo (n"8) a quem foram atribuídos os prémios (24).

Deve naturalmente admitir-se que tenha sido mera coincidência que o primeiro

premiado fosse o modesussimo Arquitecto da Cidade e o 29 o homem que confrontara

Possidonio. Mas não posso deixar de considerar que a Vereacão, que se manteve

afasUida publicamente da polémica, decidira tomar agora posicão. Castigava-se a

arrogância do estrangeirado, talvez pela desadequacão do seu projecto mas talvez

também pelo orcamento que ele representava. Premiava-se o humilhado director da

Aula Pública de Architectura Civil que Possidonio da Silva, no primeiro artigo

resposta, afumava não saber quem era e, no seguinte, duvidava que fosse arquitecto.

Finalmente, escolhia-se o projecto do homem da casa, dôcil para as modifica^ôes e

adequacôes or<;amentais.

Como não foi possível encontrar os desenhos dos projectos e a zona da Ribeira

Velha foi desmantelada, aquando da construcão do aterro oriental, nenhuma análise é
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possível da obra. Foi certamente construído, como sugere a Carta topographica da

Cidade de Lishoa. IS56/58 (Fig. 102,1.) e as actas da Câmara que, no entanto.

registam duas adjudica^oes diversas da obra, uma no valor de 3 700$()00 e outra de 40

900S000 (25) Depois vem o silêncio sobre o decurso da obra e a sua possível

inauguragão. E a vereacão partirá para outros projectos. quer a remodela<;ão da Praca

da Figueira (26), quer a intencão de ediricar novo mercado no Sítio da Patriarcal

Queimada (27). Todavia, eles não terão melhor destino do que este, o mesmo

acontecendo aliás com quase todas as obras que, ardentemente, se desejavam. É c que

iremos ver.

Notas

I. Vcrcap. 5. pag. 227-228

2. Crônica Constitucional.PondLÚíi datada de 19 de Abril de 1834. publicada em 28 do

mcsmo mcs.

3. Vercap. 6, pag. 339 e seguintes

4. Por Portaria publicada no Diario do Governo, n°87. 13 dc Abril dc 1X36.

5. AN'TT. MR IASE. Ma^o 1993: Parecer do Govemador Cicil dc Lisboa Joaquim

Larchcr. 17 de Maio dc 1836 e do Conselheim Fiscal das Obras Públicas.

6. Idem, ibidem. Olicio dc Braamcamp Castel Branco dirigido a Rodrigo Forseca

Magalhãcs. 4 de Agosto de 1 835.

7. Actas das Sessôes da Câmara Municipal de Lisboa, 10 de Mar<;o de 1836, pag.

244v. (manuscritas).

X. Idem, 15 dc Janeim dc 1837, pag. 171 . Destc Aiquivo, que de facto tcrá existido. nâo

cncontrci o mínimo vestígio no AHCML. embora no SGO existam os ofícios que remetem para

os prospectos. Como veremos mais tarde (cap. 8.3) s6 a partir de 1845 pude assinalar uma

Colcccão de prospectos com índice e descnhos anexos.

9. Idem, 14 de Abnl de 1838, pag. 249v.

10. Idem. 13 de Setcmbro dc 1839, pag. 225.

W.ldem, 12deMaiode 1835. pag. 179.

12. Utilizo o temio do seguinte registo: "Representagão assinada por 96 cidadãos

distintos, agradecendo a medida tomada pela Câmara na demoligão de muitas barracas que

deturpavam a perspectiva da cidade e pedindo que outro tanto se verijique a respeito do

chamado palacio de Cadaval ao Rossio" in Idem, 14 dc Julho de 1834, pag. 153v.
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\}.Idem, Proposta do vereador Domingues, que ficou adiada. 5 dc Abril de 1837. pag.

129.

14. Idem. 24 de Abril de 1837. pag. 153v.

\5.Idem, 17 dc Agosto de 1840. pag. 165v.-167v.

16. Idem, 14 de Setembro, 1, 3 e 13 de Outubm de 1840, respectivamente pag.s 198v.,

21 lv.. 215v.. 230v.

17. fdem, 20 de Maio de 1835. pag. 187v.

IX. in PEREIRA, Esteves. 1904, vol.3. pag. 324-325 : "Jo3o Maria Feij6".

19. ANTT. MRI ASE. Ma<;o 1913: Ofício de Braamcamp Almcida Castel Branco para

Joaquim AntOnio dc Aguiar, 22 de Fevcreiro de 1834.

20. Idem, ibidem. Ma<;o 1934: Oficio de Braamcamp Almeida Castel Branco para Bento

Percira do Carmo. 9 de Maio dc 1834.

21. Idem, ibidem. Ma<;<> 1934: Ofício de Braamcamp AJmeida Castcl Branco para Bento

Pereira do Carmo. 1 2 de Junho de 1 834.

22. Idem, ibidem. Negocios Diversos, 1833-34, C3: Câmara dos Deputados: Ofício

dirigido a Joaquim Antônio de Aguiar. 17 de Outubm de 1833.

23. ídem, ibidem. Ma<;o 1934: Oficio de Braamcamp Castel Branco para Bento Percira

do Carmo. 23 de Sctcmbn) dc 1834.

24. Actas das Sessôes da Câmara Municipal de Lisboa, 1 2 de Julho de 1834, pag. 153.

25. idem, Sessão de 19 de Julho de 1834: "Foi arrematada a Obra do novo mercado

entrc o Boqueirão de Ver o Peso e o da Palha pelo prego de 3 700SO0O rs.. sendo

arrematante o Mestre de Obras José Pires da Fonte devendo lavrar-se a escritura em o dia

21".

Sessáo de 17 de Setcmbro de 1X34: "Procedeu-se a arrematagão da obra do novo

mercado entre o Boqueirão de ver o Peso e o da Palha, pelo melhor lango de 40 900S000 rs

por José Moreira Mestre Pedreiro".

Na Sessao dc 18 de Setembro, decidia-se: "Considerando que o anterior lango excedia

muito aquele que a Camara julgava razoavel, decidiu esta empreender a dita obra por sua

conta, devendo ser fiscaiizada peios Vereadores".

2f).ldem. 5 dc Fevereiro de 1835, pag. 93 : O Vereador Neves aprescntou uma Memôria

sobrc "a reforma interior da Praga da Figueira".

27. ldem.22 dc Agosto dc 1835, pag. 273v.: O Ministério do Reino pôe â disposigão da

Câmara "o terreno quefora destinado para o Erário Novo no sítio da Patriarcal Queimada

para ali se construir um novo mercado de cujo plano a mesma Câmarafîca encarregada" .
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6.3. ()s projectos de representa^ão: realiza^ôes e fracassos

6.3.1. 0 Passeio Público e o Jardim de S. Pedro de Alcântara

O desejo material e simbolico de apropriacão da cidade por parte dos liberais

vencedores teve, eomo palco privilegiado de expressão, a campanha de melhoramentos

do Passeio Público. Simultaneamente, o seu relativo sucesso, pelo menos ao olhar

menos exigente da maioria dos contemporâneos, serviu para enaltecer a capacidade

executiva da Câmara MunicipaJ que, desde o início das suas funcôes no novo contexto

político, assumiu o empenho e a responsabilidade pelos trabalhos. Assim fazendo,

correspondia â vontade de muitos "cidadãos patrioticos" que se dispuseram a assinar

uma subsericão pública para a obtencão dos modestos meios financeiros necessários, e

garantia também o apoio das Obras Públicas e do Governo, através do Ministério do

Reino. Era pois uma obra colectiva em que todos queriam espelhar-se, "repousando

um pouco o ardmo que fixado perpetiuimente em objectivos graves se oprime". Por

isso. pretendia-se "um projecto de puro aformoseamento da Capital", considerando

que "não há com efeito naquele lugar de alcunhado recreio nem o interesse que

inspiram as selvas onde o reino vegetal indocil ao jugo do homem apresenía belezas

virginais de inimitavel variedade, nem îão pouco, e ainda menos, se encontram ali os

esforgos da arte cuja carência quase absoluta tem convertido em um terreno calcario,

esteril e desahrido aqueie mesmo iocai" (1 ).

Esta escrita românticamente retorica consta da primeira exposicão enviada pela

Câmara, em 9 de Dezembro de 1833, e era acompanhada de "diversas plantas

oferecidas d escolha do govemo e de um requerimento de grandissimo numero de

cidadâos que estão prontos a suhscrever para esta empresa, solicitando-se outrossim

algum aiLxilio da parte do mesmo governo" (2).
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Conforme numerosos registos epocais, aquelas plantas eram assinadas pelo

arquitecto da Cidade, Malaquias Ferreira Leal e pretendiam, além de alguns

melhoramentos, colocar "a sua entrada e frostespicio (...) segundo o risco primitivo"

(3), embora, nem na Câmara nem nas Obras Públicas, alguma vez se citem os projectos

de Reinaldo Manuel ou as suas retomas nos anos de 1800 (4). Lembrava-se, no

entanto, que "já na primeira epoca da liberdade nacional a Camara concebera o

projecto desta mesma empresa (...) e mandara entâo delinear a perspectiva desta

obra" (5).

Pela análise feita ás plantas eamarárias pelo "Prefeito da Província da

Estremadura" (6), eonclui-se que existiam dois projectos, ambos concentrados sobre o

alargamento sul do passeio, onde a Câmara já fizera demolir os "estorvos e pejamentos

que obstruiam o terreno" (Fig.103), a consequente construcão de uma nova fachada e

"o arrasamento dos muros antigos do Passeio até ao peitorii das janeias" (Fig. 103,1-

2), utilizando "a pedra da demoligão para a nova obra e circuitar o velho Passeio

com um engradamento de ferro semeihante ao novo" . Sem que seja perceptível a

diferenya entre as duas propostas, que se limitariam a pormenores decorativos, o

"Prefeito" vota a n-1, elogiando o largo de acesso, "desafrontado e gazonado que

deve produzir um bom efeito tendo sômente derredor uma rua de arvores para

passear d sombra", a "2- Planta (em algado) elegantissima em razão de formar um

corpo saliente e semicircular para o portão de entrada e de ser adornada com

pilastras e remates de muito bom gosto em architectura" e. ainda "a casa da portaria

e da guarda, "metidas dentro do aíinhamento da Gradaria" (Fig.1033.).

Tendo passado depois o projecto para as mãos dos arquitectos das Obras

Públicas (Feliciano de Sousa Correia e João Pires da Fonte), apesar de já aprovado,

eles nao deixaram de criticar
"

a mui pequena periferia da Praga que a Planta n2I

apresenta", justificando: "É pratica bem recebida em Architectura fazer triunfar

qualquer fachada de um grande Edificio, com a precedencia de uma Praga

correspondente ás suas massas para o efeito devido da Degradagão
- a qual além

disto é sempre precisa á circulagão de gente e transporte". Todavia esta observayão
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formal, não os impediu de elaborar o respectivo orcamento da obra: "54 161$2 10 a

que se reduz 2 424$360 por aproveitamento dos materiais existentes" (7).

Os trabalhos iniciaram-se em 1835, arrastando-se penosamente pela escassez de

meios financeiros o que, desde logo, considerando os montantes em jogo, e quando

comparados com os do último período do Antigo Regime, exemplifica bem a situacão

de total penúria das financas públicas (e privadas), facto que deve sempre ser

eonsiderado na avaliacão das modestas realizayôes efectuadas.

Para ultrapassar esta deprimente situagão, a Câmara solicita permanentemente

cantarias dos extintos conventos e edifícios nacionais. Obteve-as do Colégio da Luz

sobretudo e das ruínas do Real Erário, numa permanente disputa com as Obras

Públicas que resistiram a entregar-lhe outras, oriundas do convento dos Grilos, da

igreja de S. Francisco ou da torre do hospital de S. José.

Mas não foi so pela reutilizacão das cantarias que o Passeio Público burguês se

edificou, muito simbolicamente, sobre os destro<;os da antiga cidade. Para o

"aformosear" - verbo ligeiro, sistematicamente usado nos documentos da época que

representa bem os frágeis, ou inexistentes, parâmetros do pensamento urbanístico ou

arquitectonico -

a Câmara solicitou âs Obras Públicas "seisfiguras marinhas existentes

na repartigão das Aguas Livres", armazenadas num "patio do Desterro e no barracâo

do Campo de Sant'Ana" (8) que aí se encontravam desde que o Intendente Pina

Manique fizera aprovar o projecto para o Chafariz do Campo de Sant'Ana (9). Mais

tarde, vieram também para o Passeio "trêsfiguras de pedra e um vaso de louga que se

acham no Jardim denominado do Regedor cujo jardim está proposto á venda" (10) e

que mais não era que o do antigo palácio da Inquisicão. Falhou, todavia, o projecto de

"aformosear" mais uma vez as áleas com "bustos dos herois portugueses" , sobre o qual

a Câmara chegou a fazer uma consulta â Academia de Belas-Artes (11) que parece ter

ficado sem resposta.

Inaugurado com pompa política em 4 de Abril de 1838 (Fig. 103,4-9), data do

aniversário da Rainha, registada sob as duas coroas de louro centralizando a entrada

principal. o Passeio Público celebrava também a recente ascencão dos Setembri.stas,
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representando bem o seu projecto regenerador. Por um qualificado artigo, publicado

no Universo Pittoresco logo em 1840 (12) dispomos da primeira litografia do seu

largo de acesso, da autoria de Legrand (Fig. 103,4.), e de uma descrigão

circunstanciada.

O novo Passeio avancara cerca de 300 palmos em relacão ao anterior, fazendo-

se anteceder de 'um pequeno largo guarnecido quasi todo de bons predios

particulares". A sua entrada principal constava "de tres portas de ferro, sendo a do

centro mais larga". ladeadas de "duas cazas, uma para a guarda e a outra para o

porteiro". Depois, "correm as grades de ferro, formadas de lancas como as portas,

divididas de espaeo a espaco por pilares de cantaria quadrangulares e corôados por

capiteis, que se elevam pouco mais que as grades. Assentam estas sobre uma cortina

de cantaria que tem 3 pés de altura para o lado interior".

O jardim propriamente estava "dividido em quatro quadros, e no centro é

adornado com uma grande lago". Este, com "129 pés de circumferencia" tinha, no

centro, "um alto pedestal oitavado e apinelado, que sustenta uma grande bacia de uma

pedra inteiriya, do meio da qual se ergue uma pinha d'onde sahe o repucho d'agua"

(Fig. 103,8.). Apresentava-se decorado, "junto a cada uma das quatro fases principaes

do pedestal" com os dois tritôes e as duas sereias esculpidos por Alexandre Gomes

para o Chafariz do Campo de Sant'Ana. Do mesmo autor, e destinadas ao mesmo

projecto, eram "as duas bellas estatuas colossaes que representam o Tejo e o Douro",

então colocadas "á entrada do bosque do Passeio, em quanto se não fizerem os dous

lagos para que estão destinadas".

Quanto ao "bosque" considerava-se que era "bem copado": "cortam-no 13 ruas

ao comprido, e 32 á largura", sendo "o intervalo de arvore a arvore" "occupado com

bancadas de buxo em umas ruas, e de louro em outras". Era no meio deste "bosque"

que se projectava então abrir "os dous lagos" a que se destinavam as estátuas

representando o Tejo e o Douro. Por enquanto, eles eram apenas "dous largos ôvaes",

um de cada lado da "rua do centro". Também "a fachada do fundo do Passeio" estava
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ainda incompleta, faltando-lhe a projectada "cascata" (Fig. 103,10.) no centro que,

juntumente com as casas anexas, seia coroada de "terrados" e os portôes de acesso.

As obras caminharão a partir de então ainda mais lentamente, com comissôes

sucessivas desistindo por falta de meios mas, em vésperas da Regeneracão, o Passeio

estava concluído. tendo-se procedido mesmo â substituiyão do primitivo lago cuja

ausência de proporeôes sempre fora criticada. Os tempos estavam a mudar, política e

culturalmente, anunciavam-se as primetras ilumina<;ôes a gás, mas o Passeio ficaiá na

forma que lhe deu a primeira geracão romântica que, afinal, mais não fizera do que

basicamente exeeutar o projecto de Reinaldo Manuel que já previa a abertura do lago e

a edificayão da cascata (13).Por isso, a componente arquitectonica da obra, guiava-se

por um acentuado despojamento compositivo e por uma afirmada horizontalidade,

apenas ritmada pelas molduras rectas de cantaria. Ou seja, nas décadas de 1830 e

1840, como a,iás a arquiteetura confirmará, era o gosto enfraquecido das Obras

Públicas que se impunha, não por exciusiva opcão estética mas por pesados

constrangimentos financeiros. O que situa Malaquias Ferreira Leal numa longa

genealogia de arquitectos que tinham nos reconstrutores da Baixa ainda o seu modelo.

Quem entretanto evoluíra rapidamente fora o arquitecto Joaquim Narciso

Possidonio da Silva que, em 1834 (doc.77. 5), considerava ser a arquitectura uma arte

"invariavel" "ern que senão pode inventar nada de novo sem cahir no romantico, de

gosto hoje na Musica e Poesia, mas não ainda em Architectura ou Pintura que não

sahiram do classico". Em 7 de Julho de 1837, antes portanto da inauguracão do novo

Passeio Público, fez chegar â Câmara uma Breve exposigão (...) para fechar o Passeio

do lado do Norte (dí>c.80) acompanhada de planta que não foi possível localizar, o que

impede uma reflexão plena sobre o que propunha. Mesmo assim, entende-se que

quisesse fazer substituir a entrada central norte por duas laterais, apresentando, como

fundamentada razão, que, daquele lado, não existia "huma praga espagosa, nem uma

rua direita", Quanto ao "chafaris" que por isso tinha de ser alterado, supôe-se que se

trate da celebrada "cascata" mas não se compreende como "tomaria mais agradavei á

vista aquclle cmhellezamento". Afirma que ele "mudaria de aspecto" e ficaria
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"encostado ao tardoz do Templo Etrusco", referido sem qualquer desenvolvimento.

Além desta marcayão exotica, o sentido estético do programa clarifica-se com a

proposta seguinte de "dois pequenos pavelhôes, pello gosto dos Kiosques Turcos,

construcgão apropriada ao nosso ciima, ao seu destino, e pouca despesa: para servir,

hum de Casa de refrescos, e o outro para leitura de Jornaes" .

Possidonio, que chegou a participar na primeira fase dos trabalhos do Palácio da

Pena então a decorrer, abre-se aqui ao eclectismo orientalizante pelo qual D. Fernando

mostrava tanto interesse, numa antecipa<;ão de gosto em relacão aos grupos

dominantes portugueses. Não existindo registado nas actas da Câmara nenhuma

reac<;ão a esta proposta oferecida, é de crer que ela nem sequer tenha sido

considerada, eventualmente apenas por razôes econ6micas. Se tivesse sido

contemplada, o Passeio não seria considerado antiquado, como já o era em 1840, num

artigo publicado no Panorama (14).

Comecava o articulista por considerar, retomando aliás críticas anteriores, que

aquela obra, "logo na sua origem incompleta", tinha desadequada localiza^ão: abafado

entre "os montes, ou eminencias, de S. Roque (...) e de Santa Anna", era "uma nesga

de terra", "privado de lances de vistas, e orlado pelos dois lados com as paredes de

casas", provando que "os reedificadores de Lisboa" se tinham apenas concentrado "na

creayão da cidade baixa, era esta o seu mimo e desvelo".

Nas obras em curso, procurara-se remediar "grande parte dos defeitos":

reconhece que "não se poupou a cantaria, em que somos ricos, não se poupou tambem

no ferro", obtendo-se um conjunto de "alamedas, rodeadas de gradarias de ferro

sujeitas entre pilastras de pedra, á moda dos squares inglezes, conquistando grande

parte da praca fronteira á miseravel cancella, que era d'antes a porta do passeio, e

convertendo-a em florido jardim".

No entanto, se "louvavel foi o intento", o resultado mostrava que "este passeio

tem má sina" porque "nenhum dos erros antigos no arruamento do arvoredo se

emendou". Continuavam "as massas fastidiosas de verdura, quasi uniformemente

decotada", quando se sabe que, se é necessária "certa ordem e regularidade", ela não
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pode aparecer "com demasiado estudo", senão "logo se can^a e enfada o espectador".

Não se cuidara de, "a par das arvores de facil crescimento", se introduzirem outras

'mais tardias em seu desenvolvimento, afim de com a duracão a copa d'umas

eompensar a transitoria ramagem das outras, para no lapso dos tempos se conseguir a

perpetuidade das alamedas". Em suma, nao se percebera que "a disposicão dos jardins,

que tem sua architectura (digamo-Io assim)' é "graciosa, difficil, panicular".

Como se isto não chegasse, as "portas" apresentavam-se "mais seguras do que as

da Bastilha" e o lago era uma "montanha de pedra": "uma bacia enorme para

receptaculo das aguas; um pedestal enonnissimo no centro, sem proporcão com o

diametro do lago e objectos adjacentes, para suster uma pinha, por onde esguicha

difficilmente urn apoucado repueho, eomo se as aguas abafadas pela mole immensa não

pcxJessem respirar". Até os "tritôes e sereias" eram, com certeza justamente,

considerados "com proporcôes intoleraveis para estarem ao nivel dos espectadores".

Depois, o articulista, com menos verve, parte para a crítica â cascata em início de

construcão, considerando que "em logar de cascata teremos forcosamente um temivel

espantalho", até porque se "não tiver a sufficiente quéda, para o que não vemos geito,

então não é uma cascata é uma nova vergonha, para fazer pendant (como dizem os

artistas) ao pedestal do jardim". Na sua opinião, seria preferível, em vez de "obra tão

dispensaveT', gastar o dinheiro nas estradas que "dão entrada para a cidade": "O

camponez, que nos traz os fructos, a hortali<;a e ouu-os generos alimentares, não irá

por certo com o seu jaleco de burel vêr a cascata do passeio, mas ha-de bemdizer

quem melhorar a estrada".

Esta consideracão moral, muito ilustrada â maneira liberal, não se opunha

necessariamente a "obras de mero luxo e apparato". Queria tão s6 confrontá-ias com o

estado "das primorosas obras artisticas" que urgia conservar e, sobretudo, denunciar

"como estamos atrazados nas bellas-artes", "sem homens habilitados". No entanto, 'em

tributo á verdade", elogia os "dois cisnes, esculptura bem acabada que sahiu da

Academia das Bellas-Artes: semelham o natural e illudem a quem os vê de longe,

caminhando-se pela rua central".
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Louvor ao naturalismo na escultura, defesa do artíficio natural, "gracioso, dificil,

particular" para a arte da jardinagem (será a primeira vez em Portugal que se usa o

termo "arquitectura" para a designar?), eis uma crítica certa com os sentidos estéticos

do tempo em que, simultaneamente, existe uma ínvia denegacão da beleza ortogonal

da Baixa. De facto, os seus "reedificadores" não souberam presumir "que sería mais

agradavel aos moradores de mas enfileiradas regularmente, e sempre (menos nas horas

nocturnas) estrepitosas, o subir ás alturas e desfructar os dilatados e jucundissimos

pontos de vista, que são as delicias da capital; fizeram um passeio para gottosos e

doentes de rheumatismo, que ficasse a geito aos inquilinos desta parte da cidade, e não

curaram o\o restante da populacão. da virilidade robusta, da mocidade inquieta".

Este desejo de vistas, Q-ansformando a cidade simultaneamente em palco e

objecto de contemplacão, e a defesa de uma jardinagem natural - "â inglesa" contra o

gosto geométrieo "da francesa" - serão topicos fundamentais do melhor que nos legou

a urbanística romântiea. E. segundo ainda o mesmo artigo de O Panorama, tinha já

uma realizacão em Lisboa: "o pequeno espaco de jardim a S. Pedro d'Alcantara"

(Fig.104,1-3) onde "ha uma elegante variedade no desenho, que faz sobresahir as galas

das mimosas amantes da voluvel borbolêta".

Creio que, desde que se adira ao rendilhado untoso dos adjectivos, tinha razão o

articulista. O novel jardim
-

o primeiro de um notivel conjunto que se prolongará ao

da Estrela, ao Príncipe Real e, já fora do período que estudámos mas com o mesmo

sentido urbano. a Santa Catarina, a Santos, â Praya da Alegria ou ao Torel - não s6

facultava um espayo de lazer, mais arejado do que o do Passeio Público, como,

sobretudo, se dispunha como um miradouro nostálgico mas também feérico da cidade

antiga. No entanto, não terão sido propriamente razôes estéticas, muito menos

qualquer intencão de ruptura em termos da arte da jardinagem, que presidiram â sua

realizacão.

O espaco estava ali, sobrante das obras incompletas do aqueduto setecentista,

era um "vasadoiro público" quando, em 1830 segundo o Archivo Pittoresco, "se

mudou para alli o commando da guarda real da policia e se fez um quartel para a
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cavallaria da mesma guarda". Ter-se-ia então arborizado "o plano de cima" (15). As

obras foram realizadas pela Reparticão das Obras Públicas, como afirma o seu

Conselheiro Fiscal, ao ter que o entregar â administravão camarária: "Sobre o obiecto

ctn questão, jd ninguem me pode tirar a gloria de haver empreendido dar tal

aplicagão áqueie ahandonado terreno mudando um local de indecente e escandalosa

imundice em um aprazivel Passeio comodo e recreativo e que tem tido a boa fortuna

de merecer uma gcral aprovagão" (16).

Foi depois da posse da Câmara em 1836, que "se mandou ajardinar o plano

debaixo, fazenrio-lhe duas escadas lateraes. eom seus cancellos, que se fecham ao sol

posto" (17). Tinha uma existência modesta, tornando-se, nos anos ultra-românticos do

meio do século, lugar de elei<;ão para suícidios, obrigando â mandar-se resguardar a

muralha "com uma cortina ou gradeamento" (18). Nunca teve a aura simbôlica e a

cultura de ver e ser visto do Passeio Público mas foi amado por todos os comeeavam a

sentir nostalgicamente a cidade, receosos da desejada civiliza<;ão e saudosos da

metáfora nascente da Lisboa antiga.

Que essa figura existia, e podia ser salva, via-se dali, olhando a colina do Castelo

e adivinhando-lhe Alfama e Mouraria. Mas o jardim era também a primeira realiza<;ão

urbanística sem antecedentes da nova situacão liberal, e, perante o efectivo

enfraquecimento da capacidade de projectar a capital, constitui-se como uma espécie

de acerto feliz, colado organicamente ao sítio de implantayão e gerando uma frente

urbana progressiva ao velho Bairro Alto. Não será esta a única vez que os urbanistas

bastante empíricos do romantismo nos hão-de surpreender. Para já, o jardim

funcionava como o segundo espaco agenciado de deseompressão do longo eixo que

subindo o Alecrim ia colar a ainda Rua da Fabrica das Sedas. O primeiro fora o largo

do Barão de Quintela, cuja importância se analisou no tempo prôprio (19). Hão-de

chegar, quase eom a mesma cronologia, a Praca Luís de Camôes e o Jardim do

Prfncipe Real para provarem também que algumas linhas de sentido articulam a época

pré-romântica de D. Maria I com o século liberal.
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6.3.2. O projecto das ruas das Cortes e de D. Pedro IV

Apesar dos pesados constrangimentos economicos, e da progressiva afirmacão

da Câmara Municipal na programayão e gestão da cidade, os primeiros governos

liberais continuavam a aealentar o desejo de marcarem a capital com obras vultosas

que, simultaneamente, operacionalizassem so novos circuitos do poder político.

Neste âmbito, o projecto mais ambicioso foi o da abertura de um eixo simbolico

e funcional que facilitasse e engrandecesse os acessos ao recém-instalado Palácio das

Cortes. As entidades promotoras são o Ministério do Reino e o activo governador civiJ

de Lisboa, Joaquim Larcher a quem, durante um curto período de tempo, entre 1835 e

1836, foi atribuída a direcgão das obras cidatinas realizadas pelas Obras Públicas.

Segundo o seu ofício de 19 de Setembro de 1835, recebera uma "Portaria desse

Ministério (...) que ordena que eufaga quanto antes marcar a abertura d'uma nova

Rua que se há-de denomidar Rua das Cortes comegando no Largo da Rua Formosa e

correndo em linha recta até ao Palacio das Cortes aonde alcangará passagem sobre

um arco que se deve levantar na Rua de S. Bento defronte da porta principal do

mesmo Palacio". Como contributo pessoal, propôe a abertura "de outra rua

perpendicular áqueia comegando na Caigada dos Pauiitas e temiinando na Rua do

Arco á qual me lembro se dê a denominagão de Rua Duque de Braganga" (20).

Pedindo também que fosse posto "á minha disposigão um Architecto Civil e um

Capitão e Subalterno do Reat Coipo de Engenheiros", pôde apresentar, certamente

pouco tempo depois. uma planta eom o projecto pretendido (Fig.105). Duas hipoteses

eram aí consideradas: numa delas, AA, a rua respeitava o palácio do Marquês de
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Pombal, onde estava instalado o Governo Civil do Distrito de Lisboa, em vésperas de

mudar para o Hospício da Terra Santa do ex-convento de S. Francisco da Cidade,

"sendo a menos vantagoza por não sahir bem ao centro do Largo da R. Formoza"; na

segunda, BB, o primeiro alinhamento da rua terminava obliquamente no largo do ex-

Convento de .esus mas cortava "parte do sobredito Palacio e parte (pequena) do

continuo, tomando a melhor direcgão, p. mais centrai ao Largo (da Rua Formosa)"

(21).A partir ca frontaria da igreja de Jesus, a rua seguia um únieo aJinhamento, de

certo modo alargando e ortogonalizando a linha quebrada da travessa da Arrochela e,

por isso, cortando os quarteiroes confinantes Uimbém com as ruas da Paz e das

Cruzes. Quanto ao projecto aventado pelo Governo Civil, os solícitos técnicos das

Obras Públicas também o delineavam num único aJinhamento, parecendo sair do patio

do palácio Marim-Olhão, rasgado até ao cmzamento com a Calgada do Coirbro,

donde subia cortando a igreja das Mercês e atravessando a cerca dos Paulistas, para

terminar, numa pesada oblíqua, na projectada Rua das Cortes, lateralmente ao larg;> de

Jesus.

Nenhuma sequência teve este ambicioso e, parece-me, muito desqualificado

projecto que se propunha demolir, total ou parciaJmente, um número elevado de

edifícios, adulterar outros, alterar a malha de quarteirôes estabilizados, tendo como

"vantagem" ligíix uma praca quase fechada. como era o largo da Rua Formosa, com

uma entrada oblíqua no Palácio das Cortes, e apresentando, como percurso supletivo,

um rasgamento agressivo na malha inferior do Bairro Alto. O desenho é mesquinho,

incerto e não contextualizado. Parece um rasto de ferida através de memôrias

antiquíssimas de Lisboa, mais aíim das propostas que, vinte anos mais tarde, há-de

apresentar, com outra qualidade, o engenheiro Pezarat do que da tradiyão de projecto

urbano da Casa do Risco das Obras Púbhcas de Lisboa, dando alguma razão âs críticas

que Ihe dirigia Possidonio da Silva: tinha-se perdido o lastro da criatividade das

equipas programadoras da reconstruyão da cidade. Todavia, a culpa não era

naturalmente so da incultura e falta de imagina(;ão urbanísticas dos executores de

300



ordens de projectacão mas de uma empírica classe política que chegava ao poder e o

pretendia inscrever no corpo mesmo de Lisboa, sem meios nem referentes.

Terá sido exactamente a falta de meios financeiros que determinou o abandono

da Rua das Cortes por outro projecto menos ambicioso: "a nova rua que se deve

denominar de D. Pedro IV" que seguiria "do Largo da Esperanga para o das Cortes,

cortando diagonalmente a cerca das Freiras" (22). Neste caso, trata-se do primeiro

esboco da Avenida das Cortes (depois D. Carlos I) que o engenheiro Pezerat havia de

retomar, e realizar, depois de aberta a 24 de Julho, sobre o aterro das praias da

Boavista.

Na ausência deste eixo, o projecto de 1836 não tinha qualquer sentido funcional

como refere José da Costa Sequeira, falando em nome dos "artistas Professores da

Academia" a quem o estudo fora enviado para parecer, numa duplicacão da

Repartiyão das Obras Públicas que o estava a elaborar: quanto a eles, "parece mais util

(...)a ahertura da Rua dos Mastros que hoje está sendo uma das mais frequentadas

cm razão da sua imediata contiguidade com a da Flor da Murta e de S. Bento unicas

vias para quem sc dirige ás Cortes da Cidade baixa pela Rua do Arsenal e Boavista"

(22).

Além disso, o projecto encomendado levantava inúmeros problemas. Já os

arquitectos das Obras Públicas, Francisco Antonio de Sousa e Sergio da Costa Soares

de Araujo, haviam alertado para "as dificuldades e grande declive que deverá ter a

rua (...) por quanto a natureza do terreno que deve atravessar é de muita dificuldade

carecendo de grandes aterros bem como de muralhas", o que os fazia calcular uma

despesa "de mais de 35 contos de reis". exigindo também a inteira inutilizagão da

Igreja e do Convento da Esperanca (23). De acordo com este parecer, "o corpo

academico" -

que no entanto avalia a obra em 15 ou 16 contos - não lhe via "vantagem

alguma" por três ordens de razûes: "não poder ficar bem determinada a direcgão

daqucla Rua tanto a respcito dafrente do palacio como da do novo lado que deve ser

demarcado no Largo da Esperanga, fomtando em amhas as partes angulos muito

agudos; não ser possivel evitar-se a grande incomodidade que o plano deste ultimo
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Largo sumamcnte indinado oferece á passagem das carruagens; (existir) a mesma

dificuldade de transito ao atravessar-se a Calgada da Estreia cujo declive iguaímente

se não pode modificar" (22).

Assim se encerrava o desejo político de dotar a sede do poder constitucional de

acessos condignos, tropeyando na falta de meios financeiros e numa espécie de

resistência dos sítios ainda activos da cidade herdada. Mas nem todos os projectos

foram falhados nestes "tempos de inquietayão": depois do relativo sucesso que esmva a

constituir a reinstalayão do Passeio Público, outro espaco pombalino era tomado em

mãos pelas geracoes românticas que aí realizam a única obra arquitectonica notável do

ciclo liberal an .erior â Regeneracão. Refiro-me â Praca do Rossio.

6.3.3. Do aformoseamento da Praqa do Rossio â edificacão do Teatro cle

D.Maria II

No âmbito das competêneias que reivindicara âs Obras Públicas, e apostada em

fazer desaparecer as "'barracas" que continuavam a pejar sítios nobres do cenuo da

cidade. a Câmara Municipal empenhou-se, positivamente, em obrigar o Duque de

Cadaval a construir a frente da praca do Rossio e a respectiva correspondência pela

Rua do Príncipe (depois Primeiro de Dezembro), num conjunto de dois lotes que. até

então, haviam impedido a plena frui<;ão daquele espaco urbano (Fig. 106,1.).

A obra fez-se, devido â pertinácia da atitude camarária (24), seguindo o

prospecto pombalino mas de outro modo os vectores de gosto epocal se manifestaram:

em primeiro lugar, pela actuacão da "Comissão nomeada para o aformoseamento da

Praca do Rossio", composta por vereadores e vários cidadãos (25) que terão decidido

cercá-Ia 'por um passeio de lagêdo em chadrez azul e branco, e fechada por jma

grossa corrente de ferro sostentada por 132 columnelos, deixando doze entradas para

o centro, trez em eada face", renovacão bem documentada numa litografia sobre

desenho de Legrand (Fig. 106,2.). então publicada (26).
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Era o comeeo da transformacão do popular Rossio em mais um "Passeio" de

voeueão burguesa que seria completado em 1848-49, quando o centro da praca foi

inteiramente calcetado com motivos ondulados em basalto preto e branco (Fig.

160,4.), proposto pelo marechal Eusebio Candido Cordeiro Pinheiro Furtado (27) que

para isso utilizou os "grilhetas" do Castelo de S. Jorge. A toda a volta desse recinto,

dispuseram-se bancos e renques de árvores (27a), uniformemente disUibuídos.

Entretanto, por Decreto de 31 de Outubro de 1836, Sua Magestade ordenara, sobre

proposta da Sociedade Patriotica Lisbonense, que a Praca do Rossio se passasse a

designar por D. Pedro.

Não menos simbolico que este conjunto de medidas foi o incêndio que deflagrou,

no dia 14 de Julho de 1836, no antigo palacio da Inquisicão (fig.107) onde

funcionavam "o tribunal, e contadoria do Thesouro Publico; a seeretaria da Fazenda; a

Commissão do Credito Publico; e a officina do Papel Sellado" (28), destruindo-o

completamente. Com ele, desaparecia uma das frentes prestigiadas da reconstrucão

pombalina mas abria-se o destino futuro do sítio.

A primeira decisão do governo foi atribuir o edifício a "Inspeccão Geral dos

Theatros, e Expectaculos Nacionaes", instituída por decreto publicado no Diario do

Govemo de 17 de Novembro de 1836, para "construccão de um Theatro Nacional"

(29) que antes, Almeida Garrett pensara insUiIar no Largo da Anunciada. A obra, "de

que muito se carece", contribuiria 'para o aformoseamento da mesma Praca, e

commodidade dos habitantes" com a vantagem de ser "pouca a despesa" necessária.

Como veremos mais tarde, Luis Chiari elaborou imediatamente um projecto para o

novo equipamento, aliás muito inferior ao que, em 1834, fora proposto, por autor não

identificado, para o Largo da Anunciada (Fig. 107,1-2).

No entanto, e apesar da "pouca despesa" envolvida no novo projecto, o governo

hesita. pretendendo rentabilizar o grande terreno que Ihe vinha ás mãos. Ainda em

Novembro de 1836, dias antes de se decidir a atribui<;ão de parte do terreno para a

edificacão do Teatro, anunciara-se a abertura de "uma nova rua naquela parte do

edíficio onde esteve o Tesouro Publico, fronteira á dos Ourives do Ouro" que se
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denominaria de Camôes (30). Mas, como se concluiu que para tal "era necessário

indeminizacôes e não sendo possivel nas actuaes circunstancias que sobre o Thesouro

pese esta despesa extraordinaria", ordenava-se que "a Comissão interina do Credito

Publico ponha á venda (...) junto ou separado (...) o quarteirão do dito Edificio do lado

do Passeio Publico que deve ficar a poente da nova Rua incluindo a parte 60 jardim

por ela separado (...) Os arrematantes ficam obrigados a edificar a parte que ainda 0

não está eonforme o plano geral da reedificaeão da cidade". Naturalmente, ccm o

produto da venda dos lotes pagar-se-iam "as indemnizayôes para a abertura da dita

rua"(31).

Esta ânsia aflitiva, e bastante deprimente, de realizar dinheiro não se

concretizaou de imediato. Em primeiro lugar 0 parecer do mesmo "corpo académico",

que se pronunciara contra a Rua D. Pedro IV âs Cortes, considerou, apreciando Juas

alternativas, que não puderam ser localizadas, que "a Rua projectada através do

edifício incendiado de qualquer modo que seja demarcada não compensa a despesa".

E mais detalhadamente: "Se se escolher o projecto detineado na Pianta com agua

escura que determina a Rua em direcgão perpendicular aquele lado da Praga do

Rossio vê-se que se afasta muito dafrente do Passeio Publico, desembocando numa

rua assaz estreita, qual a do Jardim do Regedor ficando sem continuagão o que deixa

o transito dos transportes assaz captivo". Ineonveniente adicional era "alem do

exposto perder uma grande parte do terreno do edifîco incendiado e ir demolir

propriedades de muito valor que a Fazenda Publica tem de indeminizar colhendo-se

por unico resultado ficar sistematizado o dito lado da Praga do Rossio pois que para

facilidade do transito e acesso ao Passeio Publico já ali existe em muita proximidade

a Rua do Principe".

Quanto a > segundo projeeto, consideravam que "so será vantajoso se em lugar

daquela rua se formasse uma Praga (...) destinando-se-lhe todo o terreno entaiado

cntrc a Rua projectada e a do Principe. Esta Praga fîcando contigua d do Rossio

deixaria obvervar de longe a frente do Passeio, oferecendo livre desafogo á

circulagão do Povo que em ccrtos dias aii acorre em tão grande numero e para que
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não é sufîciente o pequeno largo que deixarão em frente do mencionado Passeio"

(32).

Este qualificado parecer influenciou eventualmente futuras decisôes, tendo o

mérito de, embora apenas por razôes economicas, de circulayão e de engrandecimento

da vista do Passeio Público. se opor â proposta de cortar com uma rua a face norte do

Rossio que o governo encarava sem qualquer problematizac'ão. Mas a defendida

abertura da Praya de Camôes, que se virá a realizar (Fig. 107,3.), era para já apenas um

elo de uma longa cadeia de irresolucôes.

De facto. em 17 de Agosto de 1837, sete meses depois da auibuicão de parte do

incendiado edificio ao Teatro Nacional, o vereador Lago apresentava em sessão da

Câmara Municipal, o projecto "de pedir ao govemo a posse do palacio queimado". A

ideia ficou adiada, depois de longa discussão mas voltou a ser apresentada com um

solido fundamento: ele destinar-se-ia, "quando as circunstâncias o permitirem" a

"reconstruir ali um palacio que deve ocupar a Câmara Municipal de Lisboa" (33).

Esta intencão, que apresentava, como base financeira, a possibilidade da

resolucão das avultadas dívidas que o Governo tinha em relayão ao município e visava

representar simbolicamente o destaque político que ele entretanto adquirira, veio a ser

autorizada pelo decreto de 13 de Novembro de 1837, reforcado pela portaria de 2 de

Junho de 1838 (doc.81). Alterando quase toda a legislacão anterior sobre o assunto,

aprovava-se a abertura do Largo Camôes e a edificacão dos Pacos do Concelho; o

conjunto era avaliado "na importancia liquida de cincoenta e quatro contos e

quatrocentos mil reis" que seria "abatida na divida por que é credora á Fazenda

Publica, applicando-se o restante do seu valor ao pagamento das expropriacôes,

cortes. e mais despezas que é obrigada a fazer ".

Levada a Cortes, esta medida governamental mereceu a aprova^ão da

"Commissão de Fazenda" que considerou ser "de utilidade publica, pois amortiza uma

parte da divida do Estado, dará longo emprego a consideravel numero de operarios. e

tira da segunda Praca de Lisboa o desagradavel aspecto das ruinas de um grande

Edificio que a estão affeiando". Congratulava-se também com "a abertura da Praca de
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Camôes, contigua á parte occidental do mencionado Edificio, Praca que vai ser novo

testemunho do respeito dos Portuguezes de hoje, á memoria do Principe dos nossos

Poetas, o maior Cantor da gloria da nossa Patria" (34).

Exigindo uma reapreciayão do projecto para construgão do teatro nacional, que

a seguir abordaremos, a Câmara assumiu, eom o seu habitual empirismo, a conducão

do processo. Na verdade, embora tivesse visto drastieamente reduzido o montante que

o Estado Ihe devia, nem por isso ela tinha dinheiro: recebera um ecJifício em ruínas,

tinha de abrir um largo, pagar indeminiza<;6es e consuuir o seu almejado palácio!

Naturalmente pensou em conu-air um empréstimo (40 000$000) que o Ministérb do

Reino autorizou (35). Simultaneamente, e retomando o espírito de 1834, quando abrira

um concurso para construir o mercado da Ribeira Velha, "desejando que a obra

complete de uma maneira digna do objecto a que se destina, convida todos os

arquitectos para que até 20 de Agosto (de 1839) Ihe apresentem os alcados e ph.ntas

do plano nobre, pertencente tanto ao interior como ao exterior do sobredito edificio e

seus respectivos cortes afim de se eonferir um premio de 96 000 reis ao que for

aprovado e de 24 ()()() reis ao que for imediato" (36).

Solicitando apenas os elementos arquitectônicos do "plano nobre", parece

evidente que se pensava aproveitar o incendiado palacio: talvez exactamente por sso,

não temos conhecimento de ter havido resposta ao "convite" formulado. Em

Novembro de 1839, resolvia-se adiar a obra, logo depois sugeria-se que ela "fosse de

jomal", ordenando ao Arquitecto da Cidade que "levante desdejá uma planta em que

se aponte qual serd o terreno que se deve cortar no local onde vão ser os pagos do

Concelho e o que quaisquer interessados podem comprar", finalmente, "por sugestdo

dosperitos" concluia-se que o arruinado edifício tinha de ser demolido (37).

Este conjunto de indecisôes augurava o que evidentemente ia acontecer. Em

Junho de 1X40, admitia-se, pela primeira vez, "que em lugar de comegar a construgão

do edificio dos Pagos do Concelho na Praga D. Pedro, aquele palacio incendiado se

venda a troco da divida que pesa sobre o Municipio". Num impressionante percurso
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circular verificava-se também que. aberUi pela segunda vez "praga" para "arrematagdo

dos prédios situados no Paiacio incendiado" não houve "quem langasse". Assim, com

um voto contra do vereador Henrique Nunes Cardoso. decidia-se "que se requeres.se

ás Cortcs a permissão da venda do Palacio incendiado na Praga D. Pedro" (38). Na

verdade, outro negocio estava já em perspectiva. movido pelos promotores do teatro

nacional que ia voltar ao primitivo lugar escolhido. Mas também este ponto de chegada

não foi fácil nem linear: é o que vamos de seguida analisar.

A primeira vista, a Inspeccão Geral dos Theatros não fora prejudicada com a

concessão do ex-palácio do Tesouro Públieo â Câmara Municipal porque, no mesmo

dia, 1 1 de Abril de 1839, em que as Cortes a sancionava, se discutiu o parecer da

Comissão da Fazenda para lhe atribuir "a Cêrca do extincto Convento de S. Francisco

(...) para nella edificar um Theatro Nacional" (39). E embora houvesse protestos da

Academia e da Biblioteca Pública - pelo 'perigo de incendio a que esta proximidade do

theatro os exporá"
- não foi por isso que o projecto fracassou.

A questão foi levantada, na Câmara dos Pares, dias depois pelo "Sr. Pereira

Magalhães" considerando que se estava a praticar uma "alienagâo dos bens

Nacionaes" e era necessário saber-se "a pessoa physica ou moral a quem se concede

(...) e se nisso ha utilidade publica" (40). A discussão azedou-se. com intervengôes pro

e contra que, quase sem eitarem nomes, mostravam conhecimento do que estava em

curso: o Conde de Farrobo, desde sempre um dos mais poderosos subscritores do

projecto, assumira, perante Almeida Garrett a responsabilidade de fazer construir e

explorar o teatro se obtivesse terreno para isso da parte do Estado (41). Mas agora era

ele. melindrado com as acusacôes veladas, que desistia...

Por isso, tudo voltava ao início, com nova Comissão nomeada por lei de 6 de

Novembro de 1840 (42) a quem competia. além de formar "uma Companhia de

Accionistas". ao estilo do cabralismo nascente, escolher o terreno adequado para o

teatro. Além de Almeida Garrett, de Joaquim Larcher e Jacinto José Dias de Carvalho,

ela integrava também o brevemente célebre Visconde de Vilarinho de S. Romão,
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curiosa figura de autodidacta apaixonado que assumirá uma espécie de oposigão

nacional ao projecto definitivo.

Com a colaboracão dos arquitectos das Obras Públicas, Feliciano de Sousa

Correia e Paulo José Ferreira da Costa, procedeu-se ao levantamento dos terrenos

possíveis (Fig. 107,4.) que vieram a ser hierarquizados, de acordo com um conjunto de

critérios de que o economico terá sido o mais importante. Em primeiro lugar, o sítio

do ex-palácio da Inquisicão. no Rossio; em segundo, numa espécie de exequo, a "mína

do palácio do Conde-AImirante" â Cal<;ada do Duque. os "casebres do Loreto", antigo

palácio Marialva ao largo das Duas Igrejas, o conjunto de mínas de vários particulares,

entre elas a da casa dos Aleágovas-Carneiros, no largo da Abegoaria, e a cerca de S.

Francisco; em terceiro, as ruínas e barracas do Conde do Louriyal, entre a Anuneiada e

a rua Ocidental do Passeio Público; em quarto, a "área dos palácios dos Marqueses de

Fronteira, âs Chagas; fmalmente, em quinto, a igreja incompleta de S. Francisco (43).

Antes de se ehegar a esta lista defmitiva, as discussôes e as pressôes foram

muitas: Caldas Aulete, proprietário do terreno e casas da Calcada do Duque, tudo fez

para que fosse o seu o lugar escolhido; o S. Romão preferiu sempre a igreja de S.

Francisco, defendendo a possibilidade de se utilizarem as paredes erguidas s as

abundantes cantarias. As reuniôes sucediam-se, muitas em casa de Garrett no pátio do

Pimenta, mas a decisiva foi a de 12 de Janeiro de 1841, em que Fortunato Lodi entre

os "vários sueitos arquitectos e inteligentes" que tinham sido convidados, fez

reconsiderar a hipotese quase abandonada do Rossio, afirmando que tinha havido um

erro na medicão do terreno cuja área era maior do que se supunha (44).

Segundo Matos Sequeira, Garrett, que sempre teria preferido esta hipotese,

aproveitou para pressionar a decisão que foi aí definitivamente tomada. Terminava

bem, afinal, a primeira fase dos trabalhos da comissão, com o regresso ao -ocal

escolhido em 1836, depois do oportuno incêndio que o libertara. O teatro seria

implantado na que irá rapidamente ser considerada "a mais bela praca de Lisboa",

numa curiosa ultrapassagem, que representava apropriacão física e simbôlica, em

relacão â Praga do Comércio que, até então, detinha aquele título. Era sem dúvida o
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local mais apropriado, descentrando do Chiado a preponderância em relacão âs casas

de espectáculos, fugindo â heranca do teatro da rua dos Condes e evitando sítios

predominantemente habitacionais como eram S. Francisco ou as Chagas.

Lodi. Garrett, e, sem dúvida. por detrás deles. o Farrobo ganhavam, t^xJavia,

por uma margem estreita, aquela que, muitas vezes, pode fazer a Historia, a menos

que, quase ontologicamente, se pense numa espécie de razão orgânica que a cidade

exigia e a que os homens acabavam por se submeter. A reflexão do historiador,

interessa tão so salientar que nenhum plano existiu, que nenhum estudo urbanístico foi

feito, que, nas numerosas reuniôes, nunca a relacão teatro/ cidade foi equacionada.

Debateram-se palmos, orcamentos, expropriacôes. interesses privados, numa

incapacidade clamorosa de descolar do particular e do concreto. Como várias vezes

tenho considerado, foi sobre estes factos empíricos que Lisboa romântica se elaborou.

Mas. e prefiro dizê-lo assim, a sua alma continuava a existir como um orgão que

eventualmente alguns difusamente entendiam.

Decidido o local, abria-se outra fase aliciante dos trabalhos da comissão:

comprar o terreno â Câmara Municipal, ou seja fazê-lo regressar â figura jurídica de

Bem Nacional, o que se fez por eseritura pública de 18 de Maio de 1841, sancionada

pelo governo em 28 do mesmo mês, no montante de "dez contos de réis em dinheiro

effectivo" que, nestes tempos, eram sempre "Inscripcôes" (45); obter meios financeiros

para a construcão, através de "lotarias", subscricôes públicas (46), hipotecas e,

sobretudo, um acordo com os contratadores de tabaco que, para isso, cessavam a

prestacão a que estavam obrigados para com o teatro de S. Carlos (47), reactualizando

assim o estratagema l\o Intendente Pina Manique; finalmente, lancar o concurso de

arquitectura, convidando "todos os artistas nacionaes e estrangeiros para o concurso

que na data de hoje fica aberto. e ha de durar sessenta dias".

Este anúncio, publicado no Diario do Govemo de 24 de Maio de 1841,

apresentava um número inédito de exigências onde, por comportamentos futuros, é

possível reconhecer a "competência" minueiosa do Viseonde de Vilarinho de S.
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Romão. Quena-se "uma planta ichonographica, ou planta baixa de todo o edifício,

indicando o perímetro exterior, e as diversas serventias, communica<;ôes, escadas, e

todas as dependências internas e extemas, tendo em vista dar facil accesso para

cavalgaduras e carruagens que tenham de entram no palco scenico" (!!); insistia-se que

deveria ser indicado "o modo por que deve communicar-se com o edificio do Theatro,

por via de um arco ou passadico. um barracão que ficará situado do lado norte do

mesmo, para serventia das Carmagens de Suas Magestades"; era, claro, preciso

desenhar "as cuatro faces do edificio, segundo as regras da arte, destino particuiar e

situacão de caria uma", "um corte eentral e longitudinal, coincidindo com o eixo maior

da ellipse da st.la ou platéa", além de "um eorte tranversal", "planui do subterraneo (...)

on canaes de ventillacão e de escoamento de agoas, e o tympano resonarte e

hanuonico da orchestra", "outra planta relativa ás dependências do palco e collocayão

dos machinismos, segundo o systema mais aperfeigoado e facil que hoje é seguido nos

melhores theatros da Europa"; com mais minúcia técnica, exigia-se "o risco de uma

asna de arma<;ão para telhados", devendo, acrescentava-se num N.B., "a grossura das

madeiras dever ser determinada scientificamente"; pedia-se, depois, justifica<;ão escrita

das "necessarias regras da optica e da acustica", a disposicão dos camarotes, com

destaque para o real, as garantias contra incêndio e a coloeacão de "um tanque (...; que

se possa encher com as agoas vertentes do telhado". Depois destes dezassete pcntos

confusos e sem qualquer hierarquia, que apenas respiguei, recomendava-se, no último,

que 'o interior do edificio deve ser de toda a belleza; no exterior deve combinar-se a

elegancia com a simplicidade, a economia, e a facilidade da prompta execu<;ão" e, "se

fôr possivel, e quanto possivel seja, o architecto procurará no seu risco aproveiuir os

restos sãos do actual edificio". A merecida recompensa para tanto esforco pedido era

um premio de 1 600$00() rs, "pago em diarias de 2$0()0 rs durante os trabalhos. e o

resto apenas terminada a obra".

A primera consequência deste verdadeiro mas muito empírico caderno de

encargos, desmesurado de facto em relacão ao difícil espaco de implanta<;ão, aos

condicionamentos financeiros e â pretensão de se utilizar pré-existências, foi a não

310



concorrência de nenhum arquitecto estrangeiro que Almeida Garrett pretendeu,

oficiando aos diplomatas portugueses, "requisitando a inscrigão nos jomais mais

acreditados de Roma, Londres e Génova, do anúncio deste concurso". Naturalmente,

"um programa do arquitecto Gardella, enviado â Comissão pelo cônsul dos "Estados

Sardos", dizia que tal concurso oferecia inúmeras dificuldades para arquitectos

estrangeiros" (48)...

Mesmo os arquitectos portugueses se veriam em grandes dificuldades e por isso

a Comissão, "desejando facilitar. quanto lhe é possível, o concurso do maior numero

de artistas", sugere que o prazo viria a ser prolongado, que os desenhos apresentados

poderiam não ter "toda a minuciosa execucão de detalhes", sendo mesmo assim

"acceitos" e que, afinal, a "forma elyptica" parecia a melhor mas outras poderiam ser

apresentadas... Sobretudo, afian<;a que o juri será imparcial e era "puramente

calumniosa (...) a assercão que em alguns jomaes se fez de que a Commissão já tinha

um risco approvado" (49).

Na verdade, e felizmente, o júri, constituído apenas por professores das escolas

politécnica e militar (50), foi idôneo, declarando, "com pesar", em 29 de Dezembro de

1841, que "nenhum (dos seis projectos) satisfaz todas as condicôes do Programa".

Numa análise sumária de cada um deles, deixa de parte quaisquer apreciacão técnica,

para se concentrar na imagem arquitectonica
- entre "pessimas fachadas" e "belissimas

aparências" -, na organizacão intema, na adequacão ao espaco e na modéstia

orcamental (51).

Comunicado ao governo esta decepcionante conclusão, ele foi de parecer que o

júri reconsiderasse "sobre a sentenca dada" e explicasse "as emendas a fazer no

projecto a que mais se inclinasse" (52). Mas tudo se passou de outra maneira: apoiado

pelo Conde de Farrobo, seu cunhado, e também pelo Duque de Palmela, Fortunato

Lodi, que não se apresentara ao concurso, pediu, em 21 de Fevereiro de 1842, para ser

recebido pela Comissão, apresentando-lhe um "risco", rapidamente enviado ao

Ministério e finalmente aprovado por despacho de Costa Cabral, de 27 de Junho do

mesmo ano (doc.82). Tratava-se de um "offerecimento que os Caixas Geraes do
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Contracto do Tabaco faziam (...) como um novo donativo e testemunho do muito que

desejavam vêr concluida uma obra de tão reconhecida necessidade".

Este procedimento era evidentemente iJegítimo e bmtal, em relagão aos

concorrentes e ã comissão que organizara o concurso, embora tivesse tido o mérko de

resolver uma questão delicada que ameacava etemizar-se. Justificou uma polérruca

violenta, assumida pelo derrotado Visconde de Vilarinho de S. Romão, autor do 2"

projecto que o júri considerara com "péssimas fachadas*' mas rigoroso, em termos de

solucôes técnicas.

Numa série de três opúculos, publicados sucessivamente ao longo de 1842 (53),

ele procurará, com fervor tecnicista e muita bibliografia de apoio, provar a soma

enorme de erros do projecto de Lodi, ameacando-o com incêndios e terramotos em

relacão aos quais o arrogante estrangeiro não se prevenira, o mesmo acontecendo em

termos de acessos, circulacão, acústica e capacidade. Era um arrasoado desesperado

de disparates, cnde toda a razão, em relacão ao modo eomo o projecto fora aprovado,

se perdia e a que um anonimo articulista da recém-criada revisUi Espelho do palco

(54) foi respondendo, dando voz ironica ao vencedor.

O debate animar-se-ia depois com o apoio dado a S. Romão pela figura

prestigiada de Alexandre Herculano, nas páginas da Revista universal lisbonense,

dirigida por Júiio de Castilho. Mal informado, e aliás sem se deter no piojecto, o

escritor aproveitava para confrontar o país cabralista que, cada vez mais, se distanciava

do que para ele sonhara na juventude. Considerando a medíocre e invejosa escrita do

improvisado arquitecto S. Romão "um papel revoltoso, e altamente incendiario",

afirmava que a "comissão encarregar de afferir (os pojectos)" havia desprezado todos

"os architectos portuguezes que tinham sido chamados a concurso". Depois,

"appareceu quem construisse o theatro", nascido "em outros climas" e "não se

chamaram para julgar a sua obra os cultores da architectura". Residia aí,

fundamentalmente a ingnomínia: "se alguem disser, que achámos essa obra prima de

tupinambas preferivel aos desenhos dos architectos nacionaes, que idéa farão de nos os

vindoiros? que senten<;a passará em julgado ácerea da nossa intelectuaJidade'7" (55).
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Honestamente convencido da má qualidade do projecto que não viu ou nâo saberia

ver, Herculano desvia o debate para a questão de se tratar de um arquitecto

estrangeiro que fora, ilegalmente, preferido aos nacionais. Tema romântico por

excelência que falava fundo ao recriador da figura de Afonso Domingues, arquitecto

heroicizado da Batalha.

Além de outras intervencôes que não foi possível reunir, refira-se, na mesma

revista, uma "Breve analyse dos riscos para o Theatro de D. Maria II" (56), publicada

em 1843, quando finalmente foram divulgadas, em desenho litografado, a planta geral

e os desenhos das fachadas. assinados por Lodi (Fig. 107,5-7). Escreveu-a um anonimo

que assina "Um Architecto Portuguez", com uma qualidade muito superior âs

anteriores crítieas de S. Romão.

Depois do que se passara
- faltara-se "a todas quantas promessas se haviam feito

legalissimamente aos architectos que entraram em concurso publico"
-

, era natural que

o "Sr. Lodi" se dirigisse unicamente aos "curiosos", mas ele - "desde a idade de 12

annos até á de 60 em que me acho" - revoltava-se pela ausência de elementos de

aprecia<;ão e pelo odiado "ripado" que, pela primeira vez em Lisboa, fechava o

estaleiro não permitindo observar o desenvolvimento da obra. Mesmo assim, não tinha

dúvida em considerar uma barbaridade a solucão da cornija que, em vez da honesta

fun<;ão de proteger as paredes das águas dos telhados, ali aparecia como "águas-

furtadas de pé direito, assim á similhanya de uma casa para alugar". Fora das "regras"

estavam também todas as dimensdes das janelas, despropositadamente esguias, a

disposicão da plateia e a circulacão, "a extravagante lembranca de suprimir as frisas, e

de "metter no seu logar uma galeria de praea de toiros", a monstruosidade da "fachada

que deita para a praca de D. Pedro", não so por "ser o terceiro pé direito um pano de

aguas furtadas elevado acima da cornija", mas pela solucão decorativa do frontão e

pelo facto de tanto aparato não corresponder afinal ã entrada principal no teatro: "mas

quando algum estrangeiro entrar por ele para ver o theatro vae dar a um corredor de

14 plamos de largura e trinta de compnmento, no qual voltará sobre a esquerda para

então achar a enuada da platéa". Era um desperdício absoluto que, ainda por cima,
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vinha pejar a frente da rua, contrariando as disposicôes camarárias nesse sentido:

aquela "saliencia de 33 palmos" com "rampas" e "escada em frente" parecia um "atrio

de egreja pelo gosto da architectura usada no tempo dos Jesuitas".

Havia críticas justas neste artigo - em termos da circulacão e composicão

internas e da decoracão do tímpano, situacôes que viriam a ser alteradas no decurso

dos trabalhos -. algumas injustas
-

em relaeão á fachada avancando sobre a praca que

terá sido sugerida ao arquitecto pelo Duque de Palmela e não constava do primeiro

projecto -. e cutras irrelevantes - as dimensôes dos vãos, a solucão da cimalha, a

escada e rampas de acesso ao corpo central da fachada sobre o Rossio -

que revelam o

gosto congelado do velho arquitecto, "praticante" desde os doze anos. A elas

voltaremos, mas o que desde já interessa salientar é que terá mesmo havido uma

tentativa, através do uso do novo poder que representava a imprensa, de fazer

reconsiderar a decisão tomada. Registe-se a grande distância a que o debate se

situava, em comparacão com o que acontecera, em 1834, quando a polémica entre

Possidonio da Silva e os arquitectos das Obras Públicas foi resolvida em "artigos

comunicado" nas páginas da Crônica Constituciotuil. A qualidade da discussão não

subira significativamente desde aí mas abrangia agora mais cidaddos e a polí:ica,

definitivamente. apoderara-se da cidade. Como sempre acontece então, a arquitectura

era um espa<;o simbolico para o confronto.

Lodi precisamente contava com a protec^ão destes novos poderosos e por ísso

o seu projecto jvan<;ou. Em Julho de 1842, era publicado, no Diario do Governo, o

anúncio para a arrematacão da "primeira parte da demolicão das paredes interiores e

exteriores do cdiftcio incendiado" (doc.83) que previa a reutiliza<;ão "de toda a

cantaria do grande balcão de frente sobre a Praca de D. Pedro", bem como "a cantaria

de cimalhas, pilastras, janellas", "a pedra de alvenaria". "o lagedo que ainda cobre

superiormente ds abobadas", "os tijolos", "as linhas de ferro" e "todos os demais

materiaes aproveitaveis (...) serão arrecadados e armmados". Ou seja, o teatro ia

construir-se sobre e eom os vestígios do palácio de Carlos Mardel ou Reinaldo

Manuel, tendo também utilizado muitas cantarias da igreja de S. Francisco, donde
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serão os fustes das colunas do perístilo. Sinal dos tempos, do "vandalismo" de

Alexandre Herculano ou "acto quasi expiatorio" como afirmava a Comissão (57), ele

concentra, hoje ainda, uma espécie de irradiacão produtiva dessa sobreposicão de

historias e símbolos. Por isso, é altura de mais dele nos aproximarmos.

Comecando por uma abordagem de contextualiza<;ão, seria importante compará-

lo com os outros seis projectos concorrentes. Infelizmente, eles foram devolvidos aos

seus autores (58), restando-nos apenas um, de Manuel Joaquim de Sousa que, aliás,

elaborara antes pelo menos outro, também eonservado no Museu Nacional de Arte

Antiga (Fig.107,9-10). Ao conuário do que indiciariam vários desenhos seus,

bastantes utopicos e correctíssimos do ponto de vista da tratadístiea intemacional neo-

clássica (59), o professor substituto da Aula de Arquitectura da Academia de Belas-

Artes revela aqui um esforco inglorio de se adaptar âs difíceis exigências do sítio e ao

aproveitamento do edifício incendiado. A proposta anterior ao concurso é mais

dinâmica, através da criacão de um corpo central alteado e enquadrado enue pilastras,

mas, na verdade, é tão pobre como a segunda onde a fachada principal, sobre o Largo

Camôes, se eleva excessivamente, apresentando-se, o alcado sobre o Rossio, coroado

por um frontão sem escala. Dentro desta tipologia conservadora, melhor é, como já

referiu José-Augusto Franya (60), o projecto de Luigi Chiari de 1837 (Fig. 107,1.) que

enquadrava a volumetria do edifício queimado numa espécie de pele cenográfica, com

arcarias rusticadas no piso térreo, ritmadas por nichos de esculturas, uma ampla

platibanda emoldurada e, sobre ela, um andar de mezzanino com frontão.

Há, no entanto, outra curiosa proposta para o teatro nacional, datada de 1834 e

não assinada (Fig. 107,2.). Destinava-se ainda ao Largo da Anunciada, segundo consta

do título, apresentando-se, como referiu em primeiro lugar Marie-Thérêse Mandroux

(61) como uma apropriacão, quase colada, da Villa rotonda de Palladio. Como tal,

dispoe de uma solida qualidade de desenho, raríssima nas numerosas c6pias dos

estudantes de arquiteetura, quer da Aula do Risco das Obras Públicas, quer da Escola

dos Caetanos ou da Academia de Belas-Artes. A única excepyão, nessa prática
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deprimente, sâo os projectos assinados por Manuel Joaquim de Sousa e, por isso, a

autora que vimos seguindo, lho atribui e José-Augusto Fran<;a confirma-o.

Não dispondo de dados novos para me posicionar diferentemente em relacão a

esta estimulanæ proposta, relevo, no entanto, seguindo aliás José-Augusto Fran^a, a

excessiva semelhanca que esse desenho de fachada manifesta em rela<;ão ao proiecto

final de Fortunato Lodi. Sendo incerta a data exacta da sua chegada a Lisboa, ela terá

ocorrido por volta desse ano, quando o jovem arquitecto comegou a uabalhar para o

cunhado Farrobo, no projecto para o teatro da Quinui das Laranjeiras que apresenta

uma eomposicao de fachada também algo palladiana (Fig. 108,1-4). Por isso, a reserva

deve permanecer, não sendo impossível que tenha sido o italiano a elaborar o risco que

analisamos.

Finalmente, e avan<;ando um pouco em relagão á bibliografia de Manuel

Joaquim de Sousa, elaborada por M. T. Mandroux, sabe-se que, em 1833, o seu Ijgar

de "arquitecto de 2a classe" do quadro das Obras Públicas estava vago por ele se

encontrar "ao servigo dos rebeldes" (62). Não contrariará este facto a possibilidade de,

logo no ano seguinte. numa época de grandes confrontos, ele realizar um projecto "ao

servico" da situacão política contrária?

Embora como mera sugestão, sem valor de hipotese, poder-se-á ainda pensar

noutro possível autor: Possidonio da Silva, o grande ausente do concurso e dos

debates â volta do teatro nacional, que, em 1834, no entanto, era arquitecto da Casa

Real, projectava, eom sucesso, a Câmara dos Deputados em S. Bento, oferecia os seus

préstimos â Câmara Municipal, e Uabalhava para alguns particulares.

Independentemente de considerar que era um arquitecto sem ehama, o que ele viiia a

reconhecer ao dedicar-se a uma carreira de arqueologo, é evidente que, nos muitos

anos de viagem. também conheceu côpias de obras palladianas...

Sendo irresolúvel a questão da autoria do desenho de 1834, é, todavia,

inquestionável que ela influenciou a solugão final de Lodi. Se aquele desenho já era

dele, u-ata-se apenas de eoerêneia, se não era, outros o conheceriam - Garrett, Areher,

o Farrobo, o Duque de Palmela -

e lho mostraram para que se inspirasse. Mas se assim
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foi, não deixa de ser estranho que, no meio de tantas polémicas, ninguém aparecesse a

reivindicar os direitos de autor...

Segundo Matos Sequeira, foram três os projectos elaborados pelo jovem

arquitecto italiano(63), que chegara a Lisboa com menos de trinta anos, sem carreira

conhecida para trás. Mesmo em Lisboa, aJém do teatro nacional. do da Quinta das

Laranjeiras e de uma intervencão na Quinta das Aguias na Junqueira (64), nenhuma

outra obra Ihe é atribuída. Na verdade, ele parece ter sido sobretudo um docil

instrumento do gosto cosmopolita do seu cunhado Farrobo que razôes teria para não

acreditar nos arquitectos nacionais. Tal docilidade explica também o modo tranquilo

como reagiu aos fortíssimos ataques dos seus colegas portugueses e, sobretudo, foi

aceitando alterar a sua primeira proposta. Parece que a diferenca fundamental desta,

em relacão ao projecto definitivo que foi litografado (Fig. 107,5-7), consistia no

programa decorativo e na dtsposicão do peristilo sobre o largo Camôes, a fachada

principal, segundo as normas elaboradas pela Comissão, de acordo, aiiás, com a

disposicão do terreno de implantacão. Neste caso, o alcado sobre o Rossio

apresentava-se sem qualquer avanyo. dinamizado apenas pelo último andar com janelas

em segmento de círculo e seis bustos alternando com os vãos do andar nobre.

Terá sido por sugestão do Duque de Palmela, que o elegante motivo do peristilo,

sustentado por colunas jonicas, transitou para a fachada voltada ao Rossio, criando

uma espécie de templete, coroado por frontão que nobilitava o edifício e se

equilibrava, de um lado e outro, pelo ritmo das pilastras também jônicas adossadas,

verticalizando diseretamente a predominante horizontalidade da volumeuia.

Creio que é neste conseguido jogo compositivo que reside a principal qualidade

da fachada principal: do lado da verticalidade, enunciada pelas colunas e pilastras,

estão também as dimensôes esguias dos vãos com moldura superior em destacado

segmento de círculo, num movimento crescente do piso térreo para o piso nobre;

quanto â horizontalidade, que retoma a figura rectangular do edifício demolido, ela é

acentuada pela cimalha alteada, cujas lucamas semi-circulares, alternando com tabelas

esculpidas, dinamizam, com subtil indeeisão, o motivo da verticalidade.
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As fachadas laterais, sobre o Largo Camôes e S. Domingos, apresentam um

portico de arcarias dôricas msticadas, coroado de varanda que retoma, com uma

elegancia mais fragilizada. o tema cenU"al de Costa e Silva no teauo de S. Carlos.

Sobre os pisos nobres. abertos por vãos emoldurados, repete-se o andar com lucamas

acima c\o entablamento. arrastando, para estes corpos mais secos, a memoria

compositiva da fachada principal.

O programa decorativo entregue aos professores da reeente Academia de Belas-

Artes, e delineado por Francisco Assis Rodrigues e Antonio Manuel da Fonseca,

alterou muito a proposta inicial de Lodi. Independentemente da qualidade escultôrica

das estátuas que ritmam o frontão e do baixo-relevo que anima o tímpano, elas

funcionam com eficácia arquitectônica, elevando mais ainda a sugestão de verticalidade

do corpo central. Eficazes são também os motivos relevados das tabelas, com clássicas

grinaldas e máscaras, criando uma leve dinamizacão lumínica e um enriquecimento

erudito.

Ou seja, a matriz classicizante de todo o projecto articula-se com a arquitectura

pombalina da praca mas, ao contrário do que acontecia com as propostas iniciais,

apresentadas a concurso, eonfronta-a com uma opcão mais cosmopolita e elaborada.

Como afirmou José-Augusto Franca, "é um edifício elegante, inovando graciosamente

num esquema neo-clássico de raiz palladiana" (65) e essa discreta inovacão tem,

quanto a mim, algo de uma espécie de maneirismo romântico. A semelhanca dos

retratos de Sequeira de trinta anos antes, ou das paisagens luminosas de V:eira

Portuense, há, no teatro nacional do Rossio, uma afirma<;ão formal de classicismo mas

também como que uma respirayão sineopada que nega a "Uanquila magesUide" que a

deve caracterizar e existia na pintura davidiana. A marca mortal da subjectividade

atravessa-os, fragilizando-os: utilizando outro paradima pictorico, poderei citar Ingres

que, alongando levemente o corpo das suas odaliscas, abandonava o territôrio da arte

clássica sem o pretender fazer. No caso da obra de Fortunato Lodi, essa fuga

romântica enuncia-se no adelgamento das dimensôes dos vãos, nas suas pronunciadas
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molduras semi-circulares que enunciam um movimento de fuga, depois globalmente

coartado.

Lltrapassado o início agitado de obra. pela dificuldade de implantar os alicerces

num terreno de onde a água jorrava abundantemente - daí a alcunha de agrião que a

imprensa lhe deu
- o teatro ergueu-se, ultrapassando largamente o orcamento previsto,

e pôde ser inaugurado, ainda sem a estatuária exterior (66), em 13 de Abril de 1846,

celebrando, com pouco atraso, o aniversário da Senhora D. Maria II que ocorrera a 4.

No interior, depois profundamente alterado, brilhavam as pinturas de Antonio Manuel

da Fonseca e o pano de cena já dos cenografos Rambois e Cinatti. E, apos tantas

desgracas vaticinadas pelo verbo despeiuido do S. Romão, todos rejubilavam. O

articulista de A Illustragão, por exemplo, confessa que "entrámos alli com fortissimas

prevencôes contra o theatro, mas cahiram todas perante a riqueza e chistosa

simplicidade que notámos em tudo quanto vimos". Pensando "nos nossos assignantes

das provincias a quem não podêmos convidar a ir vê-lo", publica a primeira "estampa"

do interior (Fig. 107,8.), descrevendo, com minúcia os espacos, com medidas exactas

em palmos que, indirectamente, confrontavam as críticas anteriores, garantindo a sua

não funcionalidade (67).

Também 0 Panorama foi de visita, garantindo que "apesar dos seus defeitos, (o

teatro) é esplendida amostra da architectura classica, é um monumento formoso e rico,

é um edificio nobre que não desdourára paris e Londres". Aliás, o articulista, A. Osorio

de Vasconcelos, escrevendo já em 1858, interrogava-se se a ordem jonica adoptada

seria a que "mais convinha": "não se deveria antes, seguindo as belas tradi<;ôes

herdadas, construir um edificio no gosto dos Jeronymos ou da Batalha?". Contra "esta

opinião avenuida por alguns criticos pouco sabedores e demasiado patrioticos", ele

adiantava que "é necessario ignorar profundamente os mais singelos preceitos de gosto

para defender a arte romântica em edificios deste género", pois "quem ousaria profanar

os saerossantos misterios do mosteiro uansportando para a praca publica, para o

theatro essas arquitecturas misticas?". Não havia dúvida: "Para os theatros e para
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todos os edificios de iguai natureza, Roma e Atenas, Augusto e Péricles, legaram-nos

modelos eternos que é forca imitar porque ninguém excede a perfeieão" (68).

Mesmo a Revista universal iisbonense, onde Alexandre Herculano procurara

mobilizar a cidade a favor do Visconde de Vilarinho de S. Romão, reconhecia, logo em

1845, que "conseguiram enfim dar a Lisboa um nobre monumento, âs suas artes um

templo, e a Portugal um desaggravo" (69). O teauo de Fortunato Lodi conquisuira a

cidade e os liswetas (Fig.109,1-3) que depressa esqueceram a "humilhacão" que ele

constituíra parj a arquitectura nacional. Mas outra polémica, no espaco fronteiro,

rebentara entretanto onde o italiano chegou a ser brevemente envolvido.

6.3.4. 0 monumento em memôria de D. Pedro

Falecido D. Pedro, em 24 de Setembro de 1834, logo no dia seguinte. D. Fihpe

de Sousa Holstein apresentou, na Câmara dos Pares, uma proposta, aprovada por

aclama<;ão, para se levantar "um Monumento em testemunho de Gratidão Nacional á

Memoria de Sua Magestade" (70). Nele se mencionariam, "os Beneficios recebidos

pela Nacão Portugueza da mão do sobredito Senhor", ou seja, a "Carta

Constitucional" e "a Restaurayão das Liberdades Patrias". Quanto "a matéria, forrra, e

local deste Monumento", eles seriam determinados "por Lei ulterior, á vista dos

planos, e orcamentos apresentados pelo Governo á approvacão das Cortes Geraes"

Dias depois, em 6 de Outubro, uma adenda era acrescentada âquela propcsta.

Por inciativa "dos officiaes abaixo assinados que foram Ajudantes de Campo de Sua

Magestade Imperial" afirmava-se que o monumento seria "uma columna de granito de

forma colossal". sobre a qual se colocaria "uma Estatua colossal do Senhor D. Pedro",

que seria "erigido na Cidade do Porto no sitio da Torre da Marca", "por subscripcio

voluntaria dos Portuguezes e Esttangeiros" (71). Dele, seria encarregue, por decisão

do Ministério do Reino, o pintor Joaquim Rafael que publicou, em 1837, a respectiva

descriyão (72).
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"Lisboa" reagiu, no entanto, a esta decisão. Em primeiro lugar a Câmara

Municipal que. em sessão de 7 de Outubro de 1834, apresentava "um projecto de

consulta" propondo "a construgâo de um monumento em memoria do Duque de

Braganga consistindo o dito monumento em um consenatorio de Artes". Quatro dias

depois, em 1 1 de Outubro, era a vez do Barão de Rendufe ier, na Câmara dos

Deputados, "um projecto para se levantar por meio de subscripcøo nacional um

monumento na Praca do Rossio á memoria de S.M.I. o Sr. Duque de Braganca". E.

embora tenha ficado para "segunda leitura". ele mandou para a Mesa "os desenhos de

duas estatuas para o Monumento que está projectado, oferecidos pelo Architecto

Chiari". Outra proposta surgiria, agora na Câmara dos Pares, em 22 do mesmo mês: "o

Sr. Marquez de Saldanha, disse, que o Architecto Silva, que recebeu a mais efficaz

proteccão de S.M.I. o Senhor Duque de Braganca, e que em 53 dias levantou os

muros desta Casa, e a concluiu, a ponto de vir a ella, o Mesmo Augusto Senhor, e

todos os membros do Corpo Legislativo, em Memoria do Seu Proteetor, offereceu á

Camara o desenho de uma columna colossal, que sem imitar a de Trajano em Roma,

nem copiar a de Napoleão em Franca, deve ser levantada na Praca do Rocio desta

Cidade". Nesta burilada escrita, reconhece-se o estilo de Joaquim Narciso Possidônio

da Silva, o "Architecto Silva" nomeado por Saldanha, recém-saído da humilhacão do

concurso para o mercado de Lisboa e da polémica com os arquitectos das Obras

Públicas, mas já de novo ufano da sua obra em S. Bento e da sua cultura intemacional.

Ou seja, os dados da futura polémica estavam lanyados. De acordo estavam

todos, deputados, vereadores e artistas: Lisboa também queria erguer um monumento

a D. Pedro. Mas divergiam quanto â forma: "conservatririo das artes" dizia a Câmara

Municipal, ou pelo menos "o vereador Braamcamp" que apresentou a proposta e não

se sabe onde fosse: Rossio, diziam os deputados, já com desenhos de estátuas e

coiuna, respectivamente de Luigi Chiari e Possidonio da Silva. Neste caso, retomava-

se evidentemente. agora com uma figura concreta, o projecto de Monumento vintista â

Constituigão, inaugurado (a primeira pedra) por D. João VI e logo destruído pela

rainha, depois da Abrilada (73).
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Mas depois deste entusiasmo inicial, o silêncio abateu-se sobre o assunto e as

ofertas dos dois arquitectos eaíram no esquecimento. Sô em 1836, no rescaldo da

revolucão setembrista. o tema regressou: por proposta da Sociedade Patri6tica

Lisbonense -

que logo depois obteve a mudan<;a do nome da praga de Rossio para D.

Pedro -

surgiam dois novos projectos, um do desconhecido J.J. Freineda e outro do

professor de Arquiteetura da Academia de Belas-Artes, José da Costa Sequeua. Do

primeiro é fornecida larga memoria descritiva: a estátua seria pedestre, "colocada

sobre o capitel d'uma columna da ordem corinthia, cujo fuste deve ser d'uma so pĩca"

assente. por sua vez, sobre "uma pyramide eonica, elevada sobre cinco degraus em

circulo" (74). Do segundo, nenhuma descricão é dada, nem nesui oportunidade, nem

quando ele foi presente â Exposicão da Academia de Bellas-Artes de 1843: S.J.

Ribeiro de Sá que longamente a comenta nas páginas de 0 Panorama, limitou-se a

lamentar que para esse projecto. como para os outros, o diligente arquitecto não tenha

"concebido e ua<;ado o mysterioso e sublime projecto de um templo ghotico" (75).

Não tendo mais uma vez sequência esta iniciativa, seria o decreto de 17 de

Outubro de 1841 a retomar a proposta, convidando "todos os artistas que quizerem

apresentar-lhe um desenho de monumento com uma estatua, para ser erigido na Praya

de D. Pedro da Cidade de Lisboa, a enviar-Iho até ao fim de Dezembro do eorrente

anno" (76). A comissão que subscrevia o texto, e se constituía como júri, tinha uma

composicão significativa. reunindo importantes políticos e capitalistas: Duque de

Palmela, Marquês do Faial, Conde do Farrobo, Visconde de Porto Côvo, Policarpo

José Machado, José Bento de Araujo, José da Silva Carvalho, Antonio de Gamboa e

Liz ,

A polémica instalou-se imediatamente, sendo o "partido de acusagão" assumido

pela mesma Revista universal lisbonense, nas páginas da qual, pouco antes, Herculano

partira em cruzada contra Fortunato Lodi. As acusa<;6es eram de dois tipos: o júri

nomeado não era, como deveria ser, composto por artistas e não havia a indicacão

expressa de que o concurso seria so aberto a "artistas nacionaes" (77). Por isso, como

bem provava uma carta anexa, de um dos "architeetos eoncorrentes" (ao Teatro
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Nacional), estava o articulista convencido que nem um sô artista português se

apresentaria a concurso, o que deixaria terreno livre a Fortunato Lodi. De facto,

embora houvesse em Portugal "estatuarios (...) dignos discipulos do auctor da Estatua

Equestre", e consUJS.se afinal que o iuiliano "não é verdadeiramente mais do que pintor,

não sabemos de que género", ele tivera já a ousadia de apresentar, ao "Sr. Ministro do

Reino", "um projecto para a construcão d'um Monumento que ha de ser edificado na

Praca de D. Pedro", "combinando tudo de modo que harmonize com o novo TheaUo,

e com a extensão da mesma praya", segundo o relato entusiasmado do Espelho do

palco (78).

Devemos ao mesmo autor anonimo da Revista universal o relato, muito

subjeetivo, da sequência l\o concurso. Afinal, "vinte riscos" se apresentaram, embora,

na sua opinião, tivessem sido obtidos por coacgão: "cada um dos vogaes, que tinha

alguma influencia sobre um artista, empregou-a em obrigal-o":

"Á Acadcmia disse-se -

que sabcndo Sua Magestade haverem aJguns dos lentes

íciio em outn) tempo pn>jectos para o monumcnto de Scu Augusto Pae, sc lhes ordenava,

quc os apresentasscm. E das obras publicas se trouxeram em feixe. sem licen<;a de seus

auetorcs. quantos riscos. bons ou maús. feitos em diversas occasiôes lá se haviam

reunido (...) e choveram riscos. achando-se muiUis das pessoas concorrentes sem o terem

sonhado. Riscos de todos os uimanhos. de todas as côres, de todos os modos, uns

assignados, outros anOnimos; cste caiculado para uma pra<;a. aquclle para outra; qual

esbogado. qual em perspcctiva; já com orgamento, já sem on;amento. (...) (79).

A paixão do articulista é tal que não sabemos se estas graves acusa<;6es seriam

totalmente verdadeiras. Os projectos, obtidos ou não por meios legítimos, estiveram

expostos "na sala dos pacos do concelho por tempo de uma semana". Passando a

descrevê-los afirma que "oito são columnas inteiras coroadas de estatua; quatro

constam de um uonco ou parte de columna, em que assenta a esuitua: um é um templo

da gloria com o Heroe no centro: outro um arco de triumpho: os restantes seis pelo de

mais formados de parte inferior, base. pedestal e estatua".
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Não tinha o nosso escritor dúvida que "nenhum dos vinte riscos se pride nem por

sumbras apparelhar com o da estatua-equesUe". E, embora constasse que "a juncta

tenciona mandar todos estes projectos a Paris para lá serem julgados", ele estava eerto

que outro boato é que era o verdadeiro: todos os riscos portuguezes seriam rejeitados,

de modo que "limitada a questão á preferencia entre os enuangeiros, a decisão final so

penderá da maior ou menor sagacidade dos respectivos protectores". Então, seria entre

sete que se faria a escolha: o arco triunfal de Pezerat, cujo nome, fundamental para o

futuro da cidade aqui aparece pela primeira vez, rotulado de "ingenheiro francez que

nos dão por de grande merito"; quatro de Lodi de que verdadeiramente so se podia

considerar um. porque os outros "nem os seus apaniguados lh'os defendem"; dois de

Rambois e Cinatti, de que um merecia consideracão.

Aliás, auto-contradizendo-se, o articulista assume que este último projecto tinha

qualidade. Era uma imita<;ão da "columna Trajana" - afirmacão que devia ser entendida

como "louvor e nao uma censura" - "riscada com grande esmero e delicado gosto". O

problema era ser "descommunal para o lugar" e o orcamento previsto de 81 776S000 ir

saltar. pelos cálculos parcelares que corrige, para, pelo menos, 178 846$000.

O país não tinha dinheiro para estes luxos. E se verdadeiramente se queria hcnrar

D. Pedro, porque não ampliar a Runa, ou criar "asylos de instracgão", "uma qualquer

industria", "um canal ou uma estrada", "um mercado ou um passeio"?. Recordava o

que acontecera aos dois monumentos de D. Joaô V: "um convento n'um deserto, e um

aqueducto para a capital: aben<;ôa-se e conserva-se o aqueducto, deixa-se caír em

ruinas o convento: - Será essa d'aqui ávante a sorte de todos os monumentos estereis".

Entretanto, um projecto mais estruturado, e ufanamente defendido, apareceu na

mesma revista, assinado por Alexandre Herculano. Aproveitando a emcx;ão causada

pelo incêndio da Escola Politécnica, ele parte em nova cruzada: que o dinheiro coligido

para o Monumento fosse utilizado para a restaura<;ão daquele importante instituto

porque "A Escola tem hoje a preencher a missão que o templo desempenhava ha
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quatro para cinso seculos" (80). Em artigos sucessivos, responde a quem se Ihe

opunha, procurando gerar um movimento de opinião ilustrada:

"Prcsupomos. como em conscicncia devemos presup6r, que sc vão consagrar os

publicos donativos para um monumcnto do LIBERTADOR á edificacjĩo das Eschôlas

Polytcchnica e do Excrcito pelo menos. e asscntamos como certo quc ninguem. que já

para a columna contribuissc, rcivindicará o scu ôbolo, por sc haver a columna de pedra

transformado em columna de luz; antcs por essa csplendida transformav'ûo os quc

recusaram offertarâo agora, e os que deram darilo de novo, e com mâo larga" (81).

Esta impressionante postura ética, tão certa estava da sua vitôria, que avanca

para uma proposta mais utopica: era preciso, e haveria dinheiro para tal, que o futuro

edifício fosse amplo, para congregar "a maior forca de estudos ora dispersos". Seria

um "Collegio Monumental de D. Pedro" que abrangeria a Biblioreca pública, mal

instalada em S. Francisco, com "paineis de grande credito e valia" a danificarem-se,

com "duzentos mil volumes" que "poisam por alli como as ossadas dos martyres nas

caUicumbas", e onde "o pessimo repartimento (...) a sua impropria e confusa

disttibuicão e a sua falta de luz (em partes quasi absoluta) tem já afugentado um

grande numero de ledores".

Por isso, Herculano pedia "aos jomalistas de todas as encontradas opiniôes que

discutam isto como assumpto de muito grande interesse". E continua a estimular

todos: "O que eu provei foi que em relacão ao imperador, ao seculo em que vivemos, á

filosofia da Historia, aos caracteres politicos da sociedade portuguesa actual, a

hipotese de que se trata, o monumento que se pretende erguer, deve ser uma escola e

não uma copia mesquinha de um triste monumento da decadencia de outra na<;ão"

(82). E respondendo a um adversário: "dou-lhe um ano para me apontar uma coluna

ou obelisco grego destinado a recordar a memoria de um morto ilustre, e erecto na

epoca da liberdade grega, que se afaste de tres formulas - edificio de servico publico
-

templo
-

sepulcro
"

(83).

Mais uma vez, este grande homem ia perder o segundo combate em que se

envolvia sobre a cidade. Não conseguira, com a sua reconhecida autoridade, fazer
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vingar o Viseonde de S. Romão. e também agora não convencia toda a gente, como

exemplifica uma das vozes que lhe eram conuárias, expressa na revista 0 espectador:

"Sabe toda Lisboa, e hojc Portugal intcin). que depois do incendio do edificio do

collcgio dos nobrcs. certo numcro de pessoas julgam fazer um servigo ao paiz,

dilligcnciando que os fundos preparados para elevar um monumento á memoria de D.

Pcdro. fossem applicados á consUcgão do cdiíieio da cscOla Polytechica c do exercito.

Essa gcntc quiz substituir a utilidade á gratidao, æmo bem observou o Con-eio

(...). NOs quercmos a consuuccão do edilicio destinado a ser o templo das scicncias; mas

n6s qucrcmos igualmcntc a construcgâo do monumento, que provará ás idades futuras

que os poituguczcs sâo agradccidos (84).

Talvez esta estimulante polémica tenha retardado quase trinUi anos a erecyão do

monumento do Rossio. Ela pareceu-me, no entanto, um raro exemplo de confronto

democrático sobre a cidade que, depois, raramente se volta a encontrar. Estava quase

terminado o juvenil e romântico "tempo da inquietacão": em 1851, com aisum

azedume, reconhecia-se que "passados oito anos" sobre o incêndio da Politécnica ainda

não havia "nem Eschola nem Estatua!" (85). Surgiriam, enuetanto, sob a ac<;ão menos

polémica e mais operativa da Regeneracão que já se anunciava. A eles voltaremos.

6.3.4. Abertura da rua Duques de Braganea

Além dos arruamentos abertos através dos demolidos conventos da Trindade e

de S. Domingos, e da praca Luís de Camôes ao Rossio, a prática urbanística da cidade,

até 1850, so mais uma artéria viu surgir por iniciativa da Administra^ão da Casa de

Bragan<;a, embora prevista, desde 1837, pela Câmara Municipal.

O sítio continuava pejado pelas ruínas do Paco dos Bragancas, albergando

numerosas famíUas em edifícios abarracados, difíceis de desalojar como vimos em

1823, quando o Barão de Quintela aípensou instalar a sede da Assembleia Portuguesa

(86). As partes mais nobres, sobre a Rua do Tesouro Velho (actual Antonio Maria
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Cardoso), que foram sendo objecto de obras provisorias, eram ocupadas pos serviyos

das Obras Públicas e, até á inauguracão da Academia de Belas-Artes no ex-convento

de S. Francisco, pelas aulas públicas de Architectura e Desenho (87).

A Câmara e o Governo pretendiam salubrizar a zona, impondo a construcao de

"canos parciais" (88), e melhorar a circulacão, nomeadamente através do

"prolongamento das ruas do Ferragial de Cima (actual Vitor Cordon) e do Outeiro

(actual Paiva de Andrade)" (89), sobretudo esta última que terminava, sem saída. no

Largo do Picadeiro. Como sempre, o assunto arrastava-se e continuaria certamente a

arrastar-se se não tivesse ocorrido o incêndio de 2 de Agosto de 1841, registado, com

bom teor jomalístico, no Diário do Governo do mesmo dia. Salvaram-se as instala<;ôes

das Obras Publicas sobre a rua do Tesouro Velho -"que se está reedificando" - mas

tudo o resto ardeu, chegando a pôr em risco a igreja do Corpo Santo e o Arsenal da

Marinha e deixando finalmente sem alojamento "muitas famílias que viviam em

differentes quartos de tão vasto edificio" a quem. em 1837, a Câmara dera o "prazo de

oito dias" para "despejarem as ditas barracas que vão ser demolidas" (90).

Dias depois, o mesmo Diario publicava uma curta carta de um cidadão, desejoso

de, a proposito do incêndio, poder realizar um dos seus "castellos no ar"... Afumando

que admirava em Lisboa os "bellos golpes de vista" com que "a natureza foi para com

ella prodiga", detinha-se "no panorama maritimo e terrestre que se disfructa do fĩm da

rua do Thesouro velho". Para ele, era chegada a hora "de ver realisado este meu

projeto favorito": "endireitar as mas do Ferragial e do Thesouro velho, de fazer no fim

desta um largo ou meia laranja que deve abranger as ruinas do Palacio dos Marquezes

de Valenca, e de introduzir a ventilacão, que tão util é para a salubridade, naquelle

quarteirão onde a tortuzidade da rua a impedia de circular" (91 ).

Não sabemos se o empenhado lisboeta se reconheceu na modestíssima

intervencão que a partir de então o lugar conheceu: depois do largo do Pieadeiro, foi

aberta a soturna e estreita rua dos Duques de Braganca (Fig.110), cuja frente norte

rapidamente se viu preenchida com uma sequência de modestos prédios onde o

prospecto pombalino discretamente se enriquecia com molduras em segmento de
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círculo, enquanto o lado fronteiro permaneceu (permanece até hoje) com a memoria

das antigas ocupacoes improvisadas no pos-terramoto. No cruzamento com a rca do

Lerragial, nenhuma "meia laranja" surgiu mas antes o corpo compacto do Hospedaria

de Braganya, cujo desejo de modemizacão do gosto arquitectonico a seu tempo

analisaremos. Quanto â frente mais qualificada sobre o Tesouro Velho, ela so será

construída no final dos anos 50, com dois prédios geminados desenhados por Rambois

que, mesmo assim, deixaram, no lote seguinte, a sobrevivência dos antigos serviyos

das Obras Públicas.

Este conjunto de solucôes urbanístico-arquitectonicas manifestavam, como

aconteceu também na Trindade e em S. Domingos. que a cidade perdera

definitivamente a capacidade de se elaborar. Perpassam nelas uma evidente falta de

meios mas sobretudo a ausência de projecto. Vivia-se de uma gestão, ano a ano mais

débil, da heranca qualificada do dinamismo pombalino e de um desejo, empiricamente

representado, cle o substituir pela expressão de uma arquitectura "aformoseada" que

também não iludia a perda de anteriores referentes eruditos. Alguma positividade,

todavia, atravessa este tempo desmunido: ele legou-nos um tecido urbano onde

permamentemeite se manifestam sinais vividos de uma histôria não resolvidj e,

parece, que o alcantilado difícil do sítio, com que os modestos engenheiros das obras

públicas não souberam lidar, se quis manter intacto para receber os futuros eléctricos

que hão-de constituir a sua mais castica imagem.
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91 . Diario do Governo. n- 18. 5 de Agosto de 1841 . 0 artigo, dedicado "á lembranga da
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assinado por JoSo Carlos Feo Cardozo
de Castcllo Branco Torres.
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6.4. As infraestruturas de uma cidade moderna

6.4.1. Saneamento

Apesar da populacão de Lisboa se manter, ao longo de todo o período em

análise, com níveis quase imperceptíveis de crescimento demográfico, o desejo,

sobretudo camarário. de a aproximar de padrôes intemaeionais. de que Paris e Londres

eram os modelos, conduz a uma abundante reflexão e alguma actuagão sobre as

questôes de saneamento.

Neste âmbito. a primeira preocupa<;ão dirige-se ã necessidade de alargar a rede

de canalizayão de esgotos. Procura-se, com o apoio da reparticão das Obras Públicas,

continuar a construyão de "canos gerais" e impor aos proprietários, nas zonas em que

eles exisuim, a obrigatoriedade de abrir "canos parciais". Esta tarefa difícil, enunciada

por sucessivos editais desde 1835 (1), deparava com permanentes resistências mas

também com uma evidente incerteza quanto aos métodos a utiiizar. E perante a

incapacidade da Câmara MunieipaJ de fazer eumprir as suas posturas, procurou ela o

apoio parlamentar para a formulacão de uma lei coerciva.

O assunto viria a ser longamente debatido na Câmara dos Pares em 1846 (2).

Reconhecia-se o esforgo municipal no "empenho em que e.sta de nos livrar do

espectaculo immundo, indecente, vergonhoso e immoral que nos apresentam as ruas da

CapitaJ". Nomeadamente, além da constru<;ão de canaliza<;ôes, haviam-se esUibelecido

"carros que correm diariamente as ruas para receberem e transportarem o lixo que os

habitantes querem lani;ar nelles". Mas. quando se tratava de reconhecer que havia

também obrigjyôes da parte dos proprietários e que elas deveriam ser

obrigatoriamente impostas, as opinioes dividiam-se: havia quem achasse que "a factura

dos eanos parciaes não é o unico modo. nem o mais util para a limpeza da cidade",

fundamentalmente por duas ordens de razoes. Em primeiro lugar, porque assim se

perdia a hipotese de aproveitar utilmente os dejectos. E citava-se, como exemplo, que



"Ainda ha pouco tempo se apresentou uma memoria a uma corporacão scientifica de

Londres, na qual se mostrava que se fossem aproveitadas as immundicies daquella

Cidade, que se perdem no Thamisa, ellas poderiam produzir uma enormissima

quantidade de excellente esuume, que substituina com grande vanUigem o guano".

Aliás, assim se fazia uimbém no Porto: 'ha o costume de fazer, quando se constroem

as casas, um logar reservado para deposito das immundicies, e que daqui se tiram com

grande proveito para a agricultura". Por outro lado, havia a considerar que em Lisboa

"ha muitos predios confinantes com quintaes e terras, aonde é possivel fazer depositos

(...): por tanto embora nessas raas haja cano geral, não se pode mandar a todos que

facam canos parciaes, porque ou lhes seriam inuteis, ou o seu uso prejudicial". Parecia

que "entre nos" se "queria fazer uso dos canos com exclusão dos pocos, mas que este

ultimo systema era o que os franceses tinham por melhor".

Aos olhos dos detractores do apoio â pretensão camarária, o principal problema

residia no risco de os pretensos "canos de limpeza" se poderem tornar em "canos de

peste, como muitos que existem nas raas da Cidade, por falta de sciencia que ha neste

Paiz de os construir de maneira que elles se tornem inodoros". Exemplo disso era o

"cano da rua de S.Bento", aberto, com grandes elogios, em 1828: "os moradores dessa

rua dão-se muito mal com os canos, porque os hxos accumulados debaixo delles, não

tendo um declive sufficiente que lhe dê a necessaria vazão para o mar, exhalam

continuamente miasmas, e um cheiro pestilentissimo, de sorte que a maior parte dos

mesmos habitantes tem abandonado as casas". Podia portanto acontecer que "aquillo

que as raas ganham em limpeza com os canos parciaes, perde a saJubridade do ar

ambiente das casas; e para que as raas sejam aceadas, as pias das easas exhalam

cheiros insuportaveis. como todo o mundo terá conhecido por experiencia".

A discussão arrastou-se e, embora o Ministro dos Negocios do Reino tenha

procurado apoiar a pretensão camarária, e simulumeamente aliviar o seu carácter

coerciso sobre os proprietários, ela ficou adiada, de algum modo dando razão a quem

peremptonamente atirmava: "sem haver artistas que eonstruam devidamente estes
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canos, melhor será não os construir, porque em lugar de se ir precaver um mal, isto

não servirá senão de aggrava-lo ".

Reinava, neste domínio, o maior empirismo e incerteza que os cidadãos

ilustrados conuibuiam para agravar. Era o caso, por exemplo, da proposta de um tal

Joaquim José Ventura da Silva, apresentada em 1835 (3) que previa, para os

"departamentos" da cidade junto ao Tejo, a existência de "eáes" "para depozito das

immundicias, as quaes serão d'alli tiradas por barcos ao menos huma vez por semana, e

as levarão para as terras fronteiras"; para os "departamentos do Norte", previa-se "o

seu depozito em lugar livre. e que fique algum tanto fora do departamento, e d'alli

serão tiradas as immundieias pelos carros ce lavradores tambem ao menos huma vez

por semana". A fase antecedente a esta eoncentragão era a obrigatoriedade para todos

os moradores de "depozitarem as immundícias em vazilhas, que estarão todos os dias

logo pela manhã ás portas das raas" para serem recolhidas por "hum numero

sufficiente de carros, bois, bestas, e homens de trabalho". Haveria também que prever

"hum numero sufficiente de lauinas em todos os lugares proprios, e que tenhão

commodidade para esse fim, e particularmente nos sitios dos Chafarizes" e, do mesmo

modo. de "pias para ourinar (com seus reparos)" para tornar eficaz a proibicãe de

"fazer immundicia nas raas, ou em qualquer sitio publico, ou nas escadas".

Estas sugestôes ingénuas, que têm o mérito de nos deixarem aperceber a

situacão quotidiana, eram compleuidas com uma série infindável de pormenores os

senhorios, além de deverem ser obrigados, nas ruas com canos gerais, a "mandar fazer

cloacas á mtxlerna, isto he fora das casas" -

uluapassando o "grande erro, em que os

primeiros edificadores cahirão", instalando-as "por denuo, como succede na raa

Augusta" provocando com isso "péssimo cheiro, que se introduz nas cazas" -. seriam

obrigados a providenciar, no caso "onde não possão havercloacas", a insmlar "pias nas

cozinhas de todos os andares, com seus ralos"; complementarmente, recorda-se a

necessidade de 'encanar as aguas dos telhados" e "caiar as frentes dos seus prédios de

tres em tres annos, e não deixarem ennegrecer as paredes, porque torna as ruas

sombrias e melancolicas". Em relacão â cor, o nosso autor achava que se devia adoptar
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"côr de roza desvanecida; porque o branco offende a vista. e o amarello, ou o azul

fazem as raas mais escuras. e os semblantes pallidos".

Apesar do subjectivismo de tantas recomendacôes, a verdade é que era nesse

espago de sugestôes que se movia a Câmara, naturalmente sem resolver com eficácia

nenhum problema. Multiplicam-se os editais, afixando "as horas de vazar á rua as

aguas e receber nas carrogas da limpeza o lixo" (4), foram-se construindo alguns

canos gerais, sempre dependentes de meios eseassos cuja disponibilidade se agrava nos

primeiros anos da década de 40. Finalmente, em 1841, regista-se, em sessão da

vereacão, a chegada de uma "proposta que trata de um novo metodo de limpeza da

cidade e que oferece um engenheiro frances por nome Pererard" (5), ou seja Pezerat

que, dez anos mais tarde. se tornaria chefe da Reparti<;ão Técnica. No entanto, apesar

das muitas referências a estudos intemacionais, ele não propôe grandes alternativas:

verifica a insuficiência das canos parciais
-

que eonsidera uma das causas dos surtos

epidémicos -, defende a necessidade de serem periodicamente desinfectados -

com

grande copia dos quantitativos do sulfato de ferro a empregar
-

e. sobretudo, uma

pouco clara instaiacão de "d'un systéme de vidange (retretes) mobile, inodore et

séparateur, qui permit de ne pius rien jetter de solide dans les pias". Não creio que

fosse algo de muito diferente das "vasilhas" do cidadão de 1835...

Como com todos os problemas graves de modernizacão da cidade, as solucôes

sô chegarão bem mais tarde, nos anos de 1870 quando Lisboa beneficiou do saber

pragmático e actualizado do engenheiro Frederico Ressano Garcia. Aliás. a questão do

saneamento era inseparável da insuficiência da rede de água que tornava horríveis e

ameacadores os longos verôes. De acordo eom o nascente espírito cabralisuj, outro

cidadão ilustrado, C. Xavier Pereira Brandão, oferece, nas páginas da Revista

universal lisbonense, uma "Lembranga á Camara MunicipaJ de Lisboa" (6) propondo,

a exemplo do que se fazia em Paris e Londres, a formacão de uma "companhia" que

canalizasse a água excedente dos "chafarizes da capital" libertando os moradores dos

"gallegos, homens aventureiros, muitos de máus costumes, alguns facinorosos, e

ladrôes, e todos muito amigos de dinheiro". O que o articulista se esquece é que a
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maioria dos chafarizes secava durante o estio e que os "pocos artesianos" de que ele

sugeria a abertcra - "nos baixos que existem entre a Patriarchal Queimada, e o Campo

de Santa Anna" - se revelaram sempre infrutíferos. Quanto â "companhia". as

tentativas foram diversas e todas frusuadas até aos aos de 1880. eom a canalizacão das

águas do Alviela. Estes sucessivos fracassos espelham, estruturalmente, a inexistência

da cidade moderna. Por isso, as tímidas e bastante desqualificadas intervencôes

urbanísticas que cotejámos
-

como a prática incipiente da arquitectura que depois

abordaremos - mais não faziam que reflectir profundas incapacidades. O tempo

europeu da revolucão industrial não chegara ainda a Lisboa mas. todavia. é necessário

ir auscultando os seus prévios e empíricos sinais.

6.4.2. Os cemitérios

Na sequência dos terríveis surtos epidémicos de 1X33, o governo mandou

estabelecer dois novos cemitérios públicos, o da zona ocidental, "nas terras dos

Almeirôes, rnesmo em frente da antiga ermida de Nossa Senhora dos Prazeres", e o da

zona oriental, "numa quinta situada no Alto do Varejão, chamada de S. João" (7).

Instalados pelas Obras Públicas, ttansitaram para a administrayão áo munici'pio, por

decreto de 21 de Setembro de 1835, encontrando-se. nessa data. o de S. João

praticamente por construir. Foi necessário legalizar as expropriacôes feitas (8),

terraplanar, erguer os muros e edificar uma modesua capela (9). As obras esujvam no

essencial concluídas em 1842, quando se convidam "todas as pessoas que alli tiverem

mausoleus fôra ûo respectivo alinhamento, a que os mandem uansferir para a raa

principal que é j que vai em linha recta do portico á Igreja" (10). Mas, ainda em 1845,

a Câmara pretende arremaUir "o fomecimento de madeira necessária para a construyão

da Capella do Cemitério do Alto de S. João" (1 1 ).

Mesmo em relacão ao cemitério dos Prazeres, parece ter sido a Câmara

Municipal quem de facto se encarregou da sua ediftcayão. Em 1839, anuncia a

"arremata^ão c.o muro que (o) deve circundar" (12), depois de ter decidido "a
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plantacão de arvores" e "a compra de alfaias (...) para se ornar (...) a respectiva

ermida" (13). No ano seguinte, adquire terreno a um particular, pensando no seu

alargamento ( 14) so concluído ao longo da década de 1 860.

Os desenhos soltos existentes na Coleccão de Planuis do Ministério do Reino

(15) (Fig.l 1 1,1-4) permitem conhecer duas variantes, talvez iniciais, para a entrada do

cemitério dos Prazeres, elaboradas presumivelmente pelo arquitecto José da Costa

Sequeira que. embora não as assine. foi o responsável quer pela demarcacão dos

terrenos, quer pela primeira orcamentacio das obras. Dele poderá ser também o

discreto desenho áo corte de uma projectada ermida (Fig.111,2.) que pode ser

confrontado com outro, assinado pelo arquitecto da Câmara Malaquias Ferreira Leal

(Fig.111^3.), que corresponderá â que estava em edificacão a partir de 1840. Todos

eles são pecas modestíssimas, agarradas a uma sintaxe arquitectonica classicizante cujo

despojamento não era uma atitude estética mas a mera adequagão â escassez dos

or^amentos. No entanto, segundo um desenho hvre (Fig.111,5.). publicado no

Ocidente já em 1881 (16), nenhuma das entradas previstas para os Prazeres foi

efectivamente construída, a menos que, entretanto, já tivesse sido substituída pelo

"portico, imitagao do estylo egypcio" que aquela gravura reproduz. Registe-se a

originalidade cuja autoria não foi possível deslindar.

Na verdade, as obras arrastavam-se e, posteriormente aos desenhos referidos de

Sequeira e Ferreira Leal, o "cidadão Francisco Rodrigues Batalha" que arrematara a

"igreja profanada de Sta. Justa" pretendeu oferecer o respectivo "pôrtico" "para a

Irmida que se ade fazer no Cemiterio dos Prazeres" (17). A esta proposta opôs-se

Ferreira Leal, em 25 de Janeiro de 1849, porque "as suas proporgôes e demengôes são

de muito maior porte, das que estão detetminadas em o Risco já feito para a dita

Capelîa". O assunto não estava ainda resolvido em 1860, já sob a gestão técnica de

Pezerat: nesse ano, ele manifestava a dificuldade de utilizar, para o "cruzeiro da

Capella", "o aparelho de cantaria proveniente da demoligão da Capela Môr da

Igreja de Santa Justa" "pela falta de desenho deste aparelho e sua numeragdo" (18)

e, em 1861, pretende que a Câmara substitua "o projecto da Capelia appresentado
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pelo Desenhador da Rcpartigão" por outro seu "que preenche todas as condigôes de

hom estyio de caracter architectonico proprio a uma Capela de Cemiterio" (19).

Havendo questôes de economia a considerar. não foi possível apurar qual o desenho

que foi scguido

Aos olhos dos contemporâneos mais exigentes, os cemitérios eram um bem da

eivilizayão. Como afirma um articulista anonimo de O Panorama em 1837 (20), "a

magestade da religião, a hygiene, e a deceneia exigiam que os templos deixassem de

ser o receptaculo dos cadaveres e dos vermes. O bom juizo do povo da capital, e a.nda

de outras cidades, recebeu esta innovacão ou com applauso. ou, pelo menos, sem

queixume". Havia, no entanto, muitos reparos a fazer. Por exemplo em relacão ao

cemitério ocidental - "assentado n'uma situayão a que podemos chamar poetica"
-

repugnava, em primeiro lugar, o nome dos Prazeres: "Nos desejariamos que o povo

nunca Ihe desse este nome; (...) nesta denominagão ha uma espeeie de linguagem de

prostituiyão: ha uma falta de pudor publico, o qual existe ainda no coracão do povo".

Mais grave ainda era "o descuido geral que tem havido em adornar estes logares

sanctificados pela morte". Havia "bem poucas lapides" e, sobre muitas sepulturas, nem

sequer se erguia "uma cruz de madeira". Esta desolagão era bem filha de "um seculo

em que é moda tractar a sensibilidade como sentimentalismo (palavra estranha á boa e

severa lingua portugueza)" e "em que sô homem abalisado se reputa o que considera o

seu semelhante unicamente como uma forya motora para os Uabalhos da industria".

Talvez por isso, havia tanto descuido nos cemitérios e uma "nudez completa (...) de

toda a casta de arvores e arbustos; nudez que sem produzir uma suave melancholia,

contrista o coracão dos que visitam estes logares de repouso". Este facto era

particularmente revoltante porque, pelo contrário, "no interior das cidades constraem-

se e plantam-se jardins para espairecerem ociosos", além de que a plantacão de

arvoredo seria uma medida de "hygiene publica" e "a est'outras consideracôes moraes,

esta inteiramente material deve accrescenuu grande forca".
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Esta tímida imprecacão, ao mesmo tempo romântica e já positivista, encontrou

uma espécie de resposta artística na proposta de José Valentim de Freitas, o discreto

inventariante das paroquias demolidas de S. Martinho e Santa Marinha de que Júlio de

Castilho salvaguardou a memoria (21). Sugeria ele â Câmara que "os ossos que se

acham nos referidos logares" fossem transladados para os 'cemitérios publicos" com

lápides alusivas a sua origem e Historia, o que poderia "promover um estimulo para os

que mandam construir novos sepulchros, e que ainda n'isto entretem algum artista e

occupam alguns operarios". Mais importante seria poder-se, "com a remocão dos

monumentos sepulchraes", fazer "executar uma decoracão propria dos novos

cemiterios, e ao mesmo tempo variada e curiosa pela differenca da exeeucão e gosto

das diversas épocas".

Claro apelo ao historicismo e ao eclectismo estético e arquitectonico, ele teria

uma lenta e progressiva resposta ao longo do século mas so plenamente se realizou nos

anos de 1900 e, mesmo assim, com os habituais condicionantes de uma sociedade

incerta e com poucos meios. Todavia, os apelos ao enriquecimento imagético e

simbolico dos cemitérios não faltavam. Ainda no Panorama, a proposito da Exposicão

de 1843 da Academia das Bellas-artes de Lisboa (22), S. J. Ribeiro de Sá confirmava a

anáiise anteriormente feita pela mesma revista, embora, para ele, a designacão de

Prazeres Ihe parecesse conter uma espécie de acerto poético: "que nome mais proprio

se poderia escolher para o campo que serve de repouso aos ultimos restos mortaes?".

Estava, aiiás conveneido que se "os nossos homens mais sabios" se reunissem e

quisessem alterá-lo, "esse nome, resultado de questão quasi sem termo. será rejeitado

pelo povo, que não o trocará por um que já ha muito conhece, que é seu, e que tem,

alem da pureza do sentimento, toda a permanencia da tradiyão".

O grave para ele era que "nesse cemiterio tudo se conspira para destruir o

effeito. que devem produzir essas palavras (Prazeres), desde a entrada mesquinha até

ao modo improprio porque á luz do dia e por entre pragas se abrem as sepulturas!".

Reinava ali o mais sordido matenalismo: "homens trabalhando em pedras e lavrando

differentes tumulos poderão tratar eomvosco o modo econômico de levantardes uma
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memoria de vaã saudade á pessoa que chorais"; a ermida era "pobrissima e muito maJ

arranjada"; e, para abrir ali uma sepultura, era preciso submeter-se ao arruamento dos

tumulos que sugeria a preparacão do "terreno para algumas corridas de touros ou

cavalhadas". Aliás, também os cyprestes "estavam arruados e collocados ante os

tumulos". Mas o pior era procurar recordar "os monumentos que enconU"amos":

"vimos muitos, não adnirámos nenhum", o que Ihe permite a interrogacão retorica -

"estará porventura a escultura acabada em Portugal?"
-

e a conclusão de que tudo ali

lhe lembrava "um cemiterio turco". E, no entanto, se a "Academia das Bellas-Artes

tivesse a considera(;ão que merece" haveria solucão para <> escândalo. O autor rnha

conhecimento cue aquela instituicão "dirigiu ha muito ao governo uma bcm pensada

representayão ácerca de tão importante assumpto".

Já tardiamente em relayão ao período em análise, Antonio Feliciano de Castilho

propunha, em 1858 (23), que a Câmara Municipal fizesse construir, "no principal

cemiterio de Lisboa". "um Campo Elysio". "reservado para os finados celebres por

qualquer especie de merito, passados, contemporaneos ou futuros". Em relativa

oposicao âs propostas historicistas, com forte intervencão da escultura comemorativa

de Ribeiro de Sá e José Valentim de Freitas, o poeta pensava que não seria necessária

muita grandeza: "ciprestes, eedros e loureiros", "uma pequena pedra com seu nome

entalhado" teriam maior "lustre" que "sarcofagos de porfido ás costas de leoes e

carregados de emblemas". Este despojamento de gl6rias terrenas criaria um "delic:oso

retiro ', possibiliujndo "ir ali encurtar horas e dias á sombra d'aquelles fresquissimos e

calados arvoredos".

Mas nem vastos e umbrosos cemitérios naturais nem campos de arte viriam a ser

os cemitérios portugueses. E, no final do século, já havia quem defendesse, por razôes

higienistas, a imperiosa necessidade de levar os cemitérios para bem longe do centro da

cidade e implenmentar "a queima dos cadaveres" (24). Defmitivamente, mas num

tempo em que ainda estavam por erguer os mais curiosos espéeimes da tumulária

moderna lisboeta (25), tinha já passado a atitude romântica de procurar o convívio dos

mortos para me ancolicamente celebrar a vida.
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6.4.3. Transportes e iluminagão

A pequena cidade continuava, nos anos do primeiro liberalismo, naturalmente um

lugar de chegar a pé ou de burro para o povo que activamente a percorria. Assim

acontecia, como mero exemplo, com os condutores de gado, nomeadamente suíno a

quem a Câmara procurava disciplinar os locais de venda - "nas terras do vasadouro de

Vale de Pereiro, Campo de Sant'Ana e no Largo da Estrela" (26) -

proibindo, na

verdade sem sucesso, "o matar e chamuscar o dito gado nas ruas". O mesmo faziam as

lavadeiras que vinham de "Loires a duas léguas da capital" (27) buscar a roupa de

quem tinha posses para esperar pela reenuega "15 e 20 dias" depois.

Mas os cidadãos, que apoiavam a Câmara MunicipaJ e ao servico de quem ela

estava, passaram a dispor. logo ern 1834, dos "Omnibus Dames Blanches", carruagens

públicas, "á semelhanca das que se usam em Fran<;a", exploradas por Aristides

Rousseau Fleury e Luis Francisco Castinel (28). O sucesso desta companhia foi

unamimemente reconhecido, nomeadamente pela comodidade das suas carreiras para

Belém, Benfica, Lumiar e Poco do Bispo e, por isso, o privilégio da sua exploracão

seria renovado em 1839 (29), quando se alargaram os trajectos que chegarão a Oeiras,

Mafra, Amadora e Sintra, Loures e Cascais. Além dos carros mais ou menos privados,

de servico particular, os outros apresentavam "uma porta traseira e no interior um

banco corrido de cada lado, com os quinze passageiros voltados uns para os outros.

Eram puxados por quatro cavalos e transportavam, além dos passageiros, correio e

encomendas" (30).

Em 1848, quando a época aúrea do priviiégio de exploracão dos transportes

urbanos lisboetas comecava a sofrer os primeiros confrontos com o desejo de

implantagão do caminho de ferro, a Revista universal lisbonense reconhecia que "A

companhia dos Omnibus foi uma das uteis applica<;6es que teve, em nossa terra, o

principio da associacão dos capitais" (31), apresentando para a cidade a vantagem de

"deseer eonsideravelmente o preco do transporte das pessoas" e também "para os
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arrabaldes". O benefício de "gastar agora num dia o que antes se gastava numa aora

andar de sege", permitia ter quintas "em Benfica ou Belém" e admitir um tempo

proximo em que as "povoacoes situadas mesmo nas abas de Lisboa" prosperassem e se

enchessem de "lindas vivendas", aproximando-se da animacão que, por enquanto, se

restringia a Sintra. Este programa civilizador era evidentemente o caminho de futuro

de Lisboa mas não se desenrolaria pelo modelo das garden-cities que aqui parece pela

primeira vez timidamente aflorado.

Para acompanhar este progresso, a Câmara aphcava os meios possíveis na

modernizacão das calcadas, feitas quer "pelo método português" (32), quer

progressivamente, pelo processo de "mac adam' '. A mesma preocupagão justificava a

obrigatoriedade de construir "passeios de lagedo" , imposta em toda a área central,

bem como a exciusão dos "colunelos" que passavam apenas a demarcar as

extremidades dos passeios (33), a demoli<;ão de becos, arcos e avangados sobre a raa

que perturbassem a ortogonalidade do "prospecto da cidade" (34). A exeeucão destas

medidas -

como uimbém o aformoseamento da Praca do Comércio e do Rossio já

referido, ou a regularizacão dos largos de S. Roque e de S. Tiago - era acompanhada

pela publicacão de sucessivas posturas e editais. cuja repetigão regular indica bem as

dificuldades que havia em aplicá-los. No entanto, é evidente que se ganhara

consciência do atraso da cidade em termos de infraestruturas e que havia uma sincera

vontade de alterar esse estado de coisas.

Exemplo partieularmente relevante desse desejo envolveu a difícil decisão de

iluminar Lisboa a gás. A primeira proposta foi apresentada, logo em 1835, por José

Maria O'neill, bem apoiado pelo governo (35): a Câmara opôs-se firmemente, no início

não por discordância do processo mas por considerar não ter meios economicos para o

assegurar (36): mas, em 1836, considerou, taxativamente, que "o plano da iluminagão

da cidade por meio de gás (...) é rainoso á industria do país e prejudicial á Fazenda"

(37).

O problema, largamente debatido na imprensa, advinha de quem considcava

haver em Portugal uma indústria de producão de azeite a proteger, como riqueza
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nacional, que o gas viria decapitar. Duvidava-se também que o
"

nosso carvão" fosse

suficiente e adequado âquela fmalidade. Acrescentava-se, finalmente, com largas

citacôes de experiências inglesas e franeesas. que "a fôrca da luz do gaz dos oleos é

superior á do gaz do carvão-de-pedra" e a sua preparacão muito mais simples:

'segundo as experiencias do ja citado Dumas, durante uma hora, uma luz egual n'um

candieiro de Carcel, gasta de 106 a 108 litros de gaz de carvão-de-pedra. e so 28 a 30

litros de gas d'azeite" (38).

Apesar destes argumentos, de cientificidade comprometida, no início de 1841, a

Camara considerava uma nova proposta, apresentada por "uma Sociedade Inglesa"

(39).Com os tempos lentos que todas estas decisôes exigiam, o Ministério do Reino

viria finalmente a legitimar a iluminagão a gás na cidade, em 10 de Margo de 1847

(40), ou seja doze anos depois do início da discussão. A responsabihdade pertencia â

companhia exploradora mas sobre o controlo da "Camara Municipal de Lisboa,

conjuntamente com o Governo Civil deste Distrito, e o Conselho de Saude Publica".

Mesmo assim não terminava ainda o processo tradicional de iluminacão a azeite: ele

manter-se-ia em todas as zonas não especificadas em tabela anexa, que iam da Boa-

vista â Praga do Comércio, estendendo-se, pela Baixa, até ao Rossio e Praca da

Figueira, e da Rua do Alecrim a S. Roque, parte do Loreto e largo do Conde Barão;

eram ainda contempladas, para Oriente, a Calyada do Marquês de Abrantes, a Rua das

Janelas Verdes até âs "portas de Alcantara" e o Largo das Necessidades, numa

geografia de privilégio que servia os interesses mercantis e de representa^ão,

garantindo também o acesso ao palácio real. Refira-se. como curiosidade que uma

segunda Uibela, anexa â portaria, enumerava o número de horas por mês "que deve

durar em eada noite a luz dos candieiros de gaz" com uma especifica<;ão: "Tres dias

antes e ues dias depois da lua plena, quando o tempo não estiver nublado, se

accenderá somente a terca parte dos bicos de gaz". Ou seja, a modema cidade

burguesa continuava a utiiizar o antiquíssimo e camponês calendário lunar... Apesar

disso, mais uma vez, e apesar de tantos condicionamentos, se confirma que Lisboa
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mudava, preparando-se, nesses anos difíceis da Patuleia que uouxeram de novo a fome

para as ruas, para os tempos cada vez mais acelerados da Regeneracão.
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6.5. Questôes de arquitectura

6.5.1. Os arquitectos da Academia de Belas-Artes e das

Obras Públicas: a teoria e a prática.

A criacão setembrista da Academia Nacional de Belas-Artes, por decreto de 25

de Outubro de 1836 (1), retomando um projecto vintista. confiado a Domingos

Antonio de Sequeira, abria, na prática artística nacional. uma enorme esperanca. Sob a

proteceão da Rainha, o novo instituto reunia todos os lugares de ensino dispersos que

eram extintos - "A Aula de Desenho de Figura, Architectura Civil, e de Gravura, e bem

assim as Casas do Risco, e d'Esculptura até agora existentes na Repartigão das Obras

Publicas" -

e para as vantagens economicas deste facto chamava a aten<;ão Passos

Manuel: considerando que "despendendo-se com os Architectos, Pintores e

Esculptores das Obras do Palacio da Ajuda, suspensas em 1833, a somma annual de 16

UO0SO0O rs., por aproximacão, e cusuindo acuialmente a Aula de Desenho, a Casa do

Risco d'Esculptura, que ora vão supprimir-se, mais de 10 00()$000 rs., a Fazenda

Publica não ficará onerada, antes lucrará, com a creagão da Academia das Bellas Artes,

na importancia total de 22 788S000 rs". As mesmas razôes economicas determinavam

a sua instalagão "em uma parte do edificio do extincto Convento de S. Francisco" para

o que se mandariam fazer "as obras e despezas indispensaveis".

Naturalmente que uinta modéstia financeira era imediatamente conuadit6ria com

os desejos expressos de "promover a civilizacão geral dos Portuguezes, diffundindo

por todas as classes o gosto do Bello, e proporcionando meios de melhoramento aos
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officios, e Anes. pela elegancia das formas dos seus artefactos, a fim de que se goze

quanto antes das incalculaveis vantagens que as N'agoes mais cultas da Europa estão

colhendo deste ramo de Instrucyão Publica".

O mesmo decreto, que venho citando, estabelecia, em articulado específico, as

finaJidades do curso de Architectura: além de dever assegurar "as nocôes prévias mais

necessarias de Arithemica. de Geometria theorica. pratica, e descriptiva, de

Perspectiva, Mechanica e Chimica"', competia-lhe fazer "conhecer as differentes

especies de Architectura usadas por differentes povos, e especialmente as cinco Ordens

Gregas, e Romanas. notando os caracteres de cada uma, as suas vantagens, ou

defeitos, o seu emprego e modifieacôes nos differentes generos de edificios"; so depois

os alunos entrariam na "Arte da Construcyão", segundo os diversos materiais,

tipologias, omamento e adequacão topográfica de modo que "aiem da commodidade e

elegancia, tenha tambem o necessario equilibrio, symmetria, seguranga, e solidez".

Nenhuma novidade seria de esperar do texto de um decreto e, de facto, ele é um

breviário modesto dos princípios do classicismo cuja execuc;ão era confiada ao

professor titular, João Pires da Fonte, arquitecto do quadro das Obras Públicas que,

em 1833. havij ascendido de "Ajudante de architecto" a "primeiro architecto de 2-

classe" por morte do desconhecido Amâncio José Henriques (2). O "Professor

substituto" era José da Costa Sequeira e, segundo Sousa Viterbo (3), foi ele que

elaborou os estatutos da Aeademia, de que foi também secretário. Naturalmente, devia

ter-lhe pertencido o lugar de professor principal que terá declinado "em favor de um

colega (...) por aquele ser mais antigo no serviyo e mais idoso". Agregados a aula de

Arehitectura estavam ainda o arquitecto de \- classe Martinho José Diogo dos Passos

Peixoto, de 2* Manuel Joaquim de Sousa, Feliciano de Sousa Corrêa, Verissimo .losé

da Costa e Francisco Antonio de Sousa, de 3- Caetano José de Paula e Sergio da Costa

Soares de Araujo, além de nove outros de 4a e 5a e 6a classes. Ou seja, todos os

arquitectos e praticantes que prestavam servigo na Repartigão das Obras Públieas.

A origem. em termos de formaeão, destes mesues era a mesma, podendo servir-

nos de modelo os percursos de Manuel Joaquim de Sousa (1774-1851) e de Jostí da
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Costa Sequeira (1800-1872), sem dúvida as figuras mais prestigiadas de um conjunto

que s6 por eles merece referência. Apesar da considerável diferenca de idade entre um

e outro ambos se iniciaram na Casa do Risco das obras do palácio da Ajuda, a partir

dos 14 anos. O primeiro pôde ainda beneficiar do contacto directo com Costa e Silva e

Fabri, enquanto o segundo so praticamente trabalhou sob as ordens do problemático

Antonio Francisco Rosa (4). Depois foi para ambos o lenta ascensão no quadro das

Obras Públicas, perturbada no caso de Manuel Joaquim de Sousa por, em 1833, se

encontrar as "servigo dos rebeldes" (5), incolume em relacão a Sequeira que conta no

seu curriculum com uma considerável producão escrita, nomeadamente as Nogâes

theoricas de architectura civil... que foi o compêndio mais generalizado e o único em

português que os estudantes da Academia puderam utiiizar (6).

Além de Vignola, que Costa Sequeira assim escolarmente promoveu, Marie-

Thérêse Mandroux, no artigo que dedicou a Manuel Joaquim de Sousa (7), pôde

inventariar importantes compêndios estrangeiros que uansitaram da Aula do Risco das

Obras Públicas para a Academia: cite-se por exemplo os Plans et dessins tirés de la

Beile Architecture de Stiglitz. editado em Leipzig em 1800, ou o compêndio de

Neufforge que aquela autora considera "um dos mais célebres tratados de arquitectura

neo-clássica", profusamente ilustrado. Pelo artigo de respostas dos arquitectos das

Obras Públicas a Possidonio da Silva (doc.77.6) sabemos que se utilizava uimbém

abundantemente Perrault, para se estudar Vitrúvio, e o "Curso d'Architectura de F.

Blondel", em parte traduzido e "postilado" (8).

Todos estes recursos reforcam o teor classicista do ensino da arquitectura na

nova Academia que, como vimos, o proprio decreto que a instituiu já enunciava. Essa

situacão estava institucionalmente certa com o tempo europeu e por isso, creio, que o

fracasso da sua prática da arquitectura não se deve â desactualizayão programática

que, como veremos, depressa comecará a ser insinuada, mas â inexistência de meios e,

sobretudo, de encomendas.

Nas primeiras exposicôes uienais, a que, por estatuto a nova escola era obrigada,

apareceram as habituais propostas de paláeios de justiga, academias, bibliotecas, sedes
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do poder municipal. desenhos para se completar o palácio da Ajuda ou monumentos

comemorativos a D. Pedro IV, seguindo uns o "estylo romano" e outros o "grego".

eonforme minuciosamente anota SJ. Ribeiro de Sá. nas páginas de O panorama, em

1K43 (9). Não se trataria certamente de obras-primas, raras possuiriam a fria qualidade

l\o desenho (Fig.l 12,1-5) de Manuel Joaquim de Sousa (10) mas que estínulo

poderiam ter os arquitectos se o governo desistia de construir uma sede condigna para

a Academia, apesar de tantos projectos apresentados (Fig.113.1-9), sugeria a

possibilidade de abrir um concurso para construir uma biblioteca que não linha

sequência ( 1 1 i. adiava sueessivamente a edifica<;ão do monumento a D. Pedro,

mantinha parado o estaleiro da Ajuda, e a Câmara Municipal anunciava a edifieacão

dos Pacos c\o Concelho de que logo desistia por falta de meios? Se, finalmente, para so

citarmos os casos mais relevantes em que nos detivémos, o único projecto desses anos

com sequência
- a edificacão de um Teatro Nacional- foi sujeito a um concurso

altamente restntivo em termos orgamentais e de aproveitamento de pré-existências e

afinal os arquitectos, como Costa Sequeira ou Manuel Joaquim de Sousa, que

procuraram cumpri-las, foram humilhantemente uluapassados por quem não se

submeteu a concurso ncm seguiu as suas normas?

Penosamente, os arquitectos, chamados a formar a Academia, tiveram como

quase único campo de trabalho a Reparticão das Obras Públicas. A proposito da

reconversão dos mais importantes conventos da cidade em organismos públicos,

enconuámo-los já no desempenho das medíocres adaptacôes requeridas. E em 1X45.

quando aquela reparticão estava em vias de aprofundar a sua voca<;ão nacional em

detrimento dos uubalhos na capital, a lista de uabalhos continua a centrar-se na quasc

secular obra do torreão ocidental da Praca do Comércio e respectivo arco uiunfal,

entregues, respectivamente, â direc<;ão de Feliciano de Sousa Correia e Veríssimo José

da Costa (12).

Quanto a José da Costa Sequeira, ele terá sido o projectista inicial dos cemitérios

públicos, segundo o habitual esquema de economia que viria depois a ser realizado

pela Câmara Municipal, com apropriacão do arquitecto Malaquias Ferreira Leal e de
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Pedro José Pezerat. Desconhecendo-se os desenhos que, na Exposieão da Academia

de 1843. apresentou para "um palacio para a Camara Municipal (...) no estylo romano

modificado pelos venezianos" (13), para o Teatro Nacional, o monumento a D. Pedro

IV e uma "elegantissima casa de campo" que S.J. Ribeiro de Sá considerou de "estylo

caprichoso e elegante" (14) e o Jornai das Bellas-Artes designou de "estylo mixto,

uilvez mais exactamente Bavaro" (15), resta-nos. como obra sua assinada, a instala<;ão

do Panteão Real em S. Vicente de Fora (Fig.114), já depois de 1850, conjunto de um

classicismo frio e desguarnecido da componente escultorica que exuberantemente

tinha sido proposta na sequência do concurso aberto em 1846 a que Sequeira

concorrera com uma peca que não pudemos identificar (16).

Também em relayão a Manuel Joaquim de Sousa, o que existe são sobretudo os

projectos, inventariados por Marie-Thérêse Mandrou. A excelente qualidade dos seus

projectos utopicos
-

para uma Academia de Belas-Artes, Casa de Campo ou para um

Paiacio Real - sofre um radical abrandamento na proposta, sujeita a normas rígidas de

concurso, para o Teatro nacional. Como obra efectivamente construída so Ihe

podemos atribuir a capela do palácio Viana, ao Rato, de discreta e modesta fachada

classicizante (17).

Deverá também ser atribuída a um dos arquitectos das Obras Públicas, ou da

Aeademia de Belas-Artes, a capela do palácio Ribeira Grande da Junqueira

(Fig. 115,1.) que o Universo pittoresco de 1843 afirma ser de "fundacão recente" (18).

A grandiosidade da fachada, que se articula positivamente com o corpo central do

palácio, nomeadamente pela solucão do frontão sobrepujado por um elevado ático,

apresenta esse classicismo congelado que parece ser a característica dominante do

estilo académico destes anos. Como se o hábito de copiar estampas esfriasse o gesto e

secasse o movimento. No interior, o difícil espaco quase quadrado e de grande pé-

direto é relativamente dinamizado pela luz difundida por uma elevada ealote, cuja

figura se dobra, a um nível inferior, na larga abertura circular do tecto, com varandim

de balaústres. Os materiais são pobres, com ampla utilizacão da escaiola marmoreada

e madeiras pintadas. fingindo molduras de cantaria (19).
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Esta producão frusuante da Academia lisboeta, a que se juntarão algumas casas

particulares e as últimas igrejas da reconsuucão pombalina, provocou nos

comtemporâneos um sentimento crescente de impaciência. Em 1858, João Fe.Teira

Campos, em Apontamentos reiativos â instrucgão puhlica (20) eonsiderava que,

"depois de vinte annos da creacão da academia", as artes estavam em decadencia.

sugerindo que teria sido preferível enviar os estudantes para o esUangeiro. A situacão

agravara-se de facto, naturalmente também na sequência da Patuleia, como se

reconhecia na discussão do orcamento do Ministério do Reino, na Câmara dos

Deputados em Junho de 1850 (21). Cunha Sotto-Maior não hesitava em afirmar que a

"Academia é um monumento de vergonha", acusando directamente o Ministro do

Reino, Costa Cabral, de ser "exclusivameme politico" e "não ter tempo de traetar das

Bellas-Artes".

Depois de se ter gasto valores consideráveis na tentativa de adaptayão do

edifício do ex-convento, "entrou-se-lhe por alli dentro, tomaram-se-lhe as salas,

algumas das quais foram arranjadas por esforcos particulares, e aquartelaram-se lá 2

Batalhôes". E concretizando as consequêneias: "A sala dos Actos. aonde se

adjudicavam os premios, que para maior soleminidade eram conferidos pela Soberana,

custou á Academia 1 2005000 réis além dos trabalhos de pintura e decoracão, que

foram gratuitamente feitos pelos Alumnos: esta sala que era, pelo bom gosto dos >eus

adornos. e predicatos da arte digna de qualquer Academia das principaes Capitaes da

Europa, está juncada de tarimbas, e com os seus estuques riscados e esburacados".

Nesse contexto de guerra, "a Aula de Architectura também foi tirada á Academia. Hoje

os Professores leccionam no prolongamento de um corredor, sem luz adequada (...).

Assim mesmo este corredor é emprestado pelo Batalhão da Carta, e por este facto tem

já acontecido por mais de uma vez não haver Aula, e irem-se os estudaites

embora,porque o Batalhão precisa do corredor".

Mas na opinião do deputado os problemas não residiam apenas na ocupacão

militar das instalayôes. Na verdade, ele, como fará oito anos depois Ferreira Campos,

acreditava "muito pouco (permitta-me a Camara que lho diga) na utilidade da despeza
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que se faz com Escolas das Bellas-Artes de Portugal, tinha muito mais fé em que se

enviassem 2 ou 3 individuos a Roma, ou a Munich, aonde estudassem practicamente.

do que na existencia de um viveiro de estudantes nesta Escolas; (...) e se fosse agora o

logar competente havia de propôr a eliminacão das verbas que se dispendem com taes

estabelecimentos que são dispendiosas e verdadeiramente rainosas, porque não dao o

resultado que se deseja".

Esta posicão radical, que demoraria ainda vinte anos a ser executada, com o

envio dos primeiros bolseiros de Estado, não para Roma ou Munique mas para Paris

(José Luís Monteiro em primeiro lugar, Ventura Terra depois), vinha dar uma espécie

de razão postuma ao arquitecto postergado do programa académico lisboeta. Depois

de, já por diversas vezes, nos termos cruzado com ele, é altura de nos determos

brevemente em Joaquim Narciso Possidonio da Silva.

6.5.2 Possidonio da Silva, uma figura isolada

Nascido em 1806, fílho de Reinaldo José da Silva. "mestre geral dos pacos

reais"(22), Joaquim Narciso Possidonio da Silva viveu a infância no Rio de Janeiro,

acompanhando o êxodo da família real e da Corte. Regressado a Portugal, em 1821,

terá então seguido mais regularmente os estudos, iniciados no Brasil, considerando-se

discípulo de Domingos Antonio Sequeira e Germano Xavier que, desde a partida de

Costa e Silva, assumira a Aula Pública de Desenho e Arquitectura. Em 1824, está em

Paris onde trabalhou com Charles Perrier no Palais Royal e nas Tulherias,

frequenumdo simulUineamente a Academia. Antes de voltar a Portugal, em 1833.

esteve dois anos em Roma onde voltou a encontrar Sequeira.

Este excepcional curriculum de aprendizagem, o único com mareacão

intemacional entre os arquitectos da sua geragão, foi oficialmente reconhecido com a

sua nomeayâo como Arquitecto da Casa Real em 1834, "tendo em considerayão os

estudos completos em Arquitectura feitos na Aeademia de Belas-Artes de Paris e o

proveito que tirou em nove anos de viagens em Franca e Itália" (23). Publicara já
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então. em 1833, um pequeno opúsculo programático de 14 páginas, pomposanente

intitulado O que foi e é a architectura; e o que aprendem os architectos fora de

Portugal, em que faz recuar o seu nascimento aos egípcios embora o "sentimenio do

bello" Ihes fosse "inteiramente desconhecido". Este so surgiria na Grécia, foi

continuado em Roma e "principiou a degenerar no reinado de Tiberio e Claudio".

Quanto â arquitectura medieval. ela no início so produziu "construccôes infomies e

bizarras formadas de bocados desirmanados sem regularidade. com torres de desiguaes

tamanhos e formas differentes" a que sucedera o "caracter triste, mas indicando

nobreza e magestade" da arquitectura gotica que ainda Ihe parecia a mais adequada

para os "templos consagrados â Divindade".

Sobre o que os arquitectos "devem saber", a vulgaridade das afirmagoes é

idêntica: deviam adaptar-se aos "usos e costumes das pnncipaes na<;ôes, e sobre tudo,

daquella no seio da qual vive"; terem conhecimentos de geometria, perspectiva,

tuecânica e física; estudarem historia, fílosofia e moral para, de acordo com Vitravio,

exercerem "as faculdades do espirito e adquirir a peneuacão e discemimento que lhe

são tão necessarios"; era indispensável que visitassem "a Grecia, ou pelo men;>s a

Italia, tendo-se habilitado para isso em uma Academia aereditada, a fim de estudar com

proveito os monumentos que esUis Cidades encerram"; finalmente deveriam ter

particular competência para dirigir o "grande número de operarios subalterros",

comunicando-lhes "algumas particulas do fogo Divino que elecuiza os Artistas".

Com este programa apropriado em compêndios intemacionais com mais de rneio

século, Possidcnio da Silva assumiu algum protagonismo pela instalacão da Cârnara

dos Deputados em S. Bento e do Thesouro Público no Palácio da lnquisicão no

Rossio. Foram-lhe ainda confiados o levantamento de alguns extintos conventos - o de

Rilhafoles e da Trindade -

para a sua adaptacão a diversos servicos públicos mas em

todos estes trabalhos deparou com a hostilidade aberui dos arquitectos das Obras

Públicas que aceitaram mal o seu estatuto de estrangeirado protegido, bastjnte

arrogante como demonstra a polémica em que com eles publicamente se envolveu, a
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proposito do concurso aberto, pela Câmara Municipal, para o novo mercado de Ver-o-

Peso (doc. 77.1-6).

Como oportunamente analisámos (24), Possidonio foi estrondosamente preterido

nesse concurso a favor do modestíssimo arquitecto camarário, Malaquias Ferreira Leal,

e os seus detractores não lhe perdoaram a desadequaeão do projecto que não

respeitava sequer o lugar de implantayao, aproveitando para pôr em causa os títulos

académicos franceses de que se ufanava e o trabalho realizado em S. Bento e no

Thesouro Público, beneficiando de recursos extraordinários, sempre vedados âs Obras

Públieas.

No entanto, o arquiteeto não desistiu: em 1835, "oferece d Câmara

gratuitamenîe os seus servigos no quefor conveniente d sua arte" (25), propondo um

plano pessoal para o arranjo do Passeio Público (doc.80) e um projecto de Casa de

banhos públicos (26) (Fig.116), um e outro sem sequência, talvez apenas pela falta de

meios que a vereacão teria para os executar. Antes disso, em 1834, fora um dos

primeiros a apresenUir um projecto para o monumento do Rossio a D. Pedro IV,

através do Marquês de Saldanha e evocando a proteccão que recebera do rei (27) mas

depois não o encontramos no concurso para o teauo nacional nem sequer a participar

nas prolongadas polémicas a que ele deu lugar, ele que tinha a vocacão da escrita e da

polémica. Este facto estranho pode ter duas ordens de explicacôes: ou quis evitar o

confronto com condi^ôes de concurso particularmente adversas ou, e é o que me

parece, percebeu antes de todos os outros arquitectos que ele era uma farsa e que o

projecto pertenceria a Lodi e não quis comprometer as boas relacôes que tinha então

com o Conde de Farrobo e o seu círculo. Efectivamente â época, já ele tinha sido

encarregado da decoracão interior da Assembleia lisbonense, instalada no palácio do

Manteigueiro, na Rua da Horta Seca, de que aquele titular era presidente, ao mesmo

tempo que efectuava diversas modemizacôes em casas particulares, como a dos

duques da Terceira e Palmela e a do Marquês de Loulé. ocupando-se depois

longamente da decoracão dos palácios das Neeessidades e da Ajuda. Para este último,

elaborou, logo em 1834, um "Projecto para conclusão" (Fig.117) que deve ser
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considerada a sua proposta mais qualificada (27a). Ligado inciaimente também ao

projecto da Pena de D. Femando, depressa foi afastado por conflitos insanáveis com o

Barão de Eschwege.

Aplicou-se assim sobretudo a uma vocacão de decorador, antes de assumir

sobretudo a de arqueologo a partir dos anos de 1860, mas, entretanto, procurou ainda

dirigir uma espécie de Academia de Belas-Artes alternativa â oficial com a "Nova

Eschola de Axhitectura", fundada no Grémio Literário em 1846, que a Revista

universal lisbonense generosamente publicitou em dois artigos sucessivos

(doc.84.1.2). Eîlogiando este acto de iniciativa particular que, a semelhanca do que

acontecia em Franca. na Alemanha e em Inglaterra. visava reforcar a insuficiente acgão

pública
- "reconhecida a necessidade de que a parte illusuada da nacão contribua para

a marcha o\o progresso" -. explicava o anonimo articulista que o "curso de architectura

civil, theorico e prático" poderia ser completado em cinco ou três anos, conforme o

grau anterior de conhecimentos dos "discipulos"; era barato
- "a retribuicão pecuniaria.

é pouco mais comparativamente, do que se costuma dar aos mesues do ensino

primário"
-

e garantia. por conta da escola, o envio "pelo espaco de dois annos, aos

reinos extrangeiros, os discipulos que pelo seu exame geral no ditto curso merecem o

primeiro premio, para n'stes paizes acabaremde se aperfeicoar".

Na visita âs instalayôes, a Revista admirou os "desenhos em grande escala dos

differentes ramos de construccão, delineados pelo distincto e benemerito professor, o

Sr. J.P.N.da Silva os quaes estiveram publicos, na Academia das Bellas-Artes de P;jris,

merecendo-nos mais particular attencão os de ferro, pouco usados entre nos".

Realcava-se também a presenca de "modêlos em vulto de Steorotomia talhados pelo

mesmo habil architecto", representando uma "aeertada" representacão variada "das

antiguidades e edificios de Italia", quase todos "medidos pelo mesmo professor".

Desejando os maiores sucessos âquela intencão de escola, vaticinava-se que

Uilvez ela pudesse "dar-nos uma architectura mais apropriada aos nossos usos, e nos

liberte assim da copia servil da architectura grega ou romana". Pretendia-se "uma

architectura mais nacional, tomando para base da que por ventura venha a adoptar-se a
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architectura Manuelina. que modificada terá sempre o merecimento de pertencer a um

estylo e typo nossos, muito mais recente do que a grega e romana, que nenhuma

analt>gia teem com os nossos usos".

Este importante excerto, infelizmente não assinado, creio que constitui o

primeira defesa pública de um revivalismo português, baseado na arquitectura

Manuelina "modificada", que se diferencia da proposta do "ecleetismo" como o estilo

possível do século, enunciada por S.J. Ribeiro de Sá, nas páginas na mesma Revista

universal lisbonense, em 1844. que a seguir analisaremos. Ela ocorria em 1846, ou

seja, quatro anos depois da publicacão da Notícia histôrica e descriptiva do Mosteiro

de Belém de F. A. Vernhagen que havia divulgado aquele termo estilístico, no entanto

já corrente na cultura portuguesa da época, através dos estudos de Mouzinho de

Albuquerque sobre a BaUilha e do contributo de Almeida Garrett (28) e ao qual D.

Fernando e o Barão de Eschwege estavam a construir a primeira reactualizacão nas

obras em curso no Palácio da Pena.

Como já anteriomente salientámos, a proposito da reflexão sobre a proposta

Possidonio da Silva para o Passeio Público (29), este arquitecto que, em 1834,

defendera que a arquitectura era uma arte "invariavel" - ao contrário da música e da

poesia não deveria cair no "romântico" nem sair do "clássico" - mostrava-se então

aberto aos influxos do orientalismo, propondo, para aquele passeio um "templo

etruseo" e "dois pequenos pavelhoes, pello gosto dos Kiosques Turcos". Por isso, era

natural que o articulista da Revista alimenUisse a esperanca que ele viesse dedicar-se â

arquitectura manuelina "modificada".

No entanto, o muito pouco que podemos conhecer da sua obra não confirma

esta expectativa. Se desenhou uma sala "inspirada pellos bellos etruscos" na

Assembleia Lisbonense - mas onde predominavam "as ordens compositas".

nomeadamente inspiradas pela "ordem interior do Pantheon d'Agrippa" ou as

"columnas jonicas" (30) -

propôs, na mesma época, a já referida Casa de banhos

publicos de um ecleetismo clássico. muito colado a estampas compendiadas que utiliza

também no projecto para completar a fachada do Palácio da Ajuda. E, pela extensa
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narrativa que publica no Archivo de architectura civil (31) sobre a decoracão das

"Novas salas no Real Paco da Ajuda", nos anos de 1860, pode concluir-se o sentido

estético dessa e de muitas ouuas interven<;ôes que realizou, em easas particuiares,

presa a modelos do rococo final, mais ou menos actualizados pelo gosto francês

Segundo Império. Quanto a Escola de arquitectura do Grémio Literário, creio ela nem

sequer chegou a funcionar.

Por isso, perdida a possibilidade de intervir na Pena, Possidônio é um arquitecto

isolado em relacão â Academia mas também perante a investida da dupla de

arquitectos-decoradores fomiada por Cinatti e Rambois que, a partir de 1840,

comeyam a apropriar-se do mercado da arquitectura particular e da decorat;ão

cenográfica, a única área em que, afinal, ele teve algum destaque. Por isso se

reconverteu, reconciliando-se com os inimigos dos anos 30 que reúne na Associaeão

dos architectos civis portuguezes, fundada em 1865 e por si dirigida. Como na aluira

veremos, o boletim que publicaram confuma que a desactualiza<;ão de Possidonio da

Silva era absoluuimente idêntica â dos seus pares académicos ou lentes das Obras

Públicas o que o obrigará a nova reconversão, pela via de uma carreira de arqueologo.

Admitindo embora que esta poblemática figura necessita de um estudo monográfico

cutdadoso que. nomeadamente consiga identificar a longa lista de obras que Costa

Goodolphim (32) lhe auibui, creio que ela justificava. tal eomo os mesues da

Academia de Belas-Artes, a frustragão que sentiam as "pessoas illusuadas" em relacão

á prática da arquitectura portuguesa. E tempo de vermos o que afinal se pretencia e

analisarmos os sinais do início da sua realiza<;ão.

6.5.3. A defesa do eclectismo. O classicismo romântico na

arquitectura privada.

No conteĸto da pobreza da reflexão teorica sobre a arquitectura em Portugal, o

artigo de S.J Ribeiro de Sá, pubheado em 0 panorama, em 1843 (33), a proposito da

2a Exposicão u-ienal da Academia de Belas-Artes, reveste-se de grande importância e
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deve ser posto a par do texto de Alexandre Herculano Os monumentos" que já

analisámos (doc.74) ou do estudo sobre o mosteiro dos Jerônimos de Vernhagen, um e

outros confirmando o lugar desta revista na elaborayão da cultura romântica nacional.

Comecando com uma epígrafe de J. Janin sobre o Salon de 1839 -

"(I'architecture) parle plus haut que la poésie, aussi haut que l'histoire (...)" -

, Ribeiro

de Sá manifesta desde logo que, mais do que analisar os projectos da Exposiyão de

1843, lhe interessava reflectir sobre o destino da arquitectura do seu tempo. E depressa

formula a questão: "o architecto tem a obrigacão de estudar as relacôes em que o

edificio está com a sociedade actual, e as relacôes em que estará com as sociedades

futuras". Para isso havia três possibilidades: "adoptar algum dos typos antigos, formar

um typo ecletico ou crear um novo".

A primeira, a que estava quase exclusivamente representada na Exposicão,

parecia-lhe "'impossivel" por uma curiosa, e actualizadíssima. razão dialéetica. apoiada

em leituras de Hegel que, na sua opinião, uansformara "a philosofia em historia": "a

forma não pôde existir sem que o mesmo pensamento a constitua - ora qualquer dos

pensamentos de que nasceram as differentes expressôes da arte antiga
-

morreram- e

para sempre". Tal não significava que não fosse legítimo o "eterno deleite, sustentado

pelas columnas que so variavam por três modos -

a sublime pureza e harmonia das

linhas, a magestade dos contornos" mas que, de novo passados â pedra, "seriam

anachronismos em relacão aos nossos usos e costumes".

Por isso, lamenta que os arquitectos portugueses permanecessem tão fieis a esse

"typo antigo" em detrimento de outros "differentes estylos, que um abuso de palavras

continuado por quantos tem escripto em materia d'arte, e talvez o não estarem ainda

todos completamente estudados, tem feito com que se considerem reunidos no que

vulgarmente chamam gothico". Ora este, quanto a si, nascera "de uma idéa vasta

como o infinito, poderosa como a forca, que arremecou o occidente sobre o oriente",

embora, por "fraqueza humana", também esse typo tivesse tido uma fase primeira de

"rudeza" e uma final de "decadência". Mas em muitos monumentos da Europa e, em

Portugal, "no convento de Christo em Thomar, na Sé de Coimbra e no mosteiro de
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Belem" ele aparecia na sua "idéa primitiva
-

apesar das Uansformacôes por que

passou". A total ausência do "typo ghotico" da Exposieão considera-a "falta nascida

do aspecto moral da epocha em que vivemos, e não do genio dos artistas". Mas ele,

como o "typo untigo", não devia ser a resposta para "um novo typo de architectura":

"O estylo gothico Uimbém não pode já ser seguido como regra geral, nem talvez n jnca

o deverá ser; o pensamento donde nasceu so pode e deve ter uma forma -

e esta forma-

é o templo".

Perante esta restri<;ão. erguia-se "o seculo em que vivemos (que) não se quer

sujeitar á immutabilidade de um earacter, á existencia d'um typo
- é eomo a onda que

não pára, como a sombra que não se apaga, como as esuellas que se não contí.m -

regeita o calcu.o porque a variedade dos seus movimentos não permitte que lhe seja

applicado: foge á concisão das definicoes. c ao concreto dos conceitos: c nemum

destes obstaculos, que a sua variedade oppôe a qualquer aprecia<;ão, sc pode

considerar como um facto que o torne inferior aos seculos passados (...)".

Esta excelente caracterizagão da modemidade, cujo teor poético não lhe retira

nenhum rigor, conduz Ribeiro de Sá a não duvidar que "havemos de encontrar a idéa

da arte, perdida hoje no eahos da nossa apparente desorganizacão". Mas enquantc ela

tardava, e "havendo mostrado que nenhum dos typos antigos em geral se poriem

adoptar para a nossa epocha", era necessário "examinar o ultimo recurso -

a form£.cão

de um estylo ecletico". Como exemplo, cita a Alemanha onde "Kleuze construe uma

nova igreja protestante no estylo bizantino", adoptado também na "nova universicade

de Munich", enquanto "Ziebland transpôe uma basilica romana do seculo 5° para um

convento de frades" e "o Pinaeotheco e o Glyptoteco são monumentos da antiga

Grecia, levantados no cenuo da civilisa<;ão modema".

Este ponto de chegada pennite-lhe finalmente integrar benevolamente os

projectos expostos na Academia: "O Sr. Sequeira, representante do estylo ecietico,

appresentou a regra.- O Sr. Fonte e o Sr. Monteiro apresentaram as excepyoes.- O Sr.

Fonte reclamou para a arte romana a prerogativa de ser o templo da justii;a
-

a

reclamayão foi rasoavel e digna de louvor.- 0 direito ainda é romano, o templo que se
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lhe destina deve-o ser.- O Sr. Monteiro appresentou a vastissima e bem pensada idéa

de que a arte grega deve decorar o templo das Bellas-Artes - foi acertado e merecedor

de todo o elogio este seu pensamento: porque uma academia das Bellas-Artes deve ser

um archivo do bello ideal - e esta origem fecundissima de todos os progressos

artisticos. por certo que até hoje nenhum povo a conheceu melhor do que a Grecia.-

S6 faltou um argumento para resolver a questão
- o estylo gothico.- O templo não

appareeeu (...)".

Sem se aperceber dos dois sentidos em que utiliza o conceito de "ecletismo" -

para definir uma situacão de apropria^ão diferenciada de vários "estylos" para diversas

obras e para caracterizar a mistura de "estylos" numa única -, e apesar da sua

preocupacão em ser positivo com todos os artistas - "Na situacão moral em que a

Europa está, na situacão especial em que está Portugal, todo o elogio que se possa

tributar ao saber e amor com que os nossos architectos estudam a arte, será muito

merecido" -

a sua simpatia vai para a "elegantissima casa de campo" de José da Costa

Seuqueira que era em si ecléctica, apresentando na fachada "um arco central em

ogiva", "uma varanda que serve de corôa ao frontespicio", ladeada de terrayos,

"janellas muito bem imaginadas" e "grilhagem da varanda" com "certa originalidade".

Como já analisámos, o articulista do Jomal das Bellas-Artes que também apreciou o

projecto, designou-o por "estylo que dizem mixto, Uilvez mais exactamente, Bavaro"

(34).

Eram ideias como as deste projecto, mescladas, originais e muito decorativas,

que a sensibilidade da época pretendia. Daí que da benevolência se passe a uma

impaciência crescente em relacão â producão académica, laboriosamente presa os

"typos antigos" e, pelo contrário, todos acabassem por se reconciliar com o Teatro de

Fortunato Lodi onde o ciassicismo se conformava a uma deliberada e leve elegância,

misturando a austeridade dos pôrticos rusticados com a fragilidade do peristilo jonico.
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Como então dissemos, esui obra foi de facto a única em Lisboa esteticamente

certa com as expectativas do tempo embora, em algumas edifícagôes particulares, se

possa detectar sinais da mesma procura. Assim aconteceu com o Palácio Barcelinhos

(Fig.l 18,1-2) que se apropriou do corpo central do extinto convento dos Oratorianos,

aproveitando Uilvez os rasgamentos anteriores que. no corpo nobre foram unidos por

uma balustrada corrida, decorados com almofadas sob cornija e enquadrados por

pilastras com capiteis engrinaldados. Mas a marca por excelência deste palácio do

Chiado, imediatamente revelador da época da adaptacão e do espírito burguês do seu

abastado comprador. o comerciante feito barão Manuel José de Oliveira, mais

conhecido por "Manuel dos contos", era o último andar sobre a cimaiha que se

apresentava coroado de um varandim eerâmico ritmado por vasos decorativos. Claro

que esta modéstia da apropriacão se casava bem com a envolvente pombahna da

sequência lateral das fachadas mas, na verdade, nenhuma grandeza nem qualidade Ihe

introduzia. O luxo. modesto Uimbém, residia sobretudo nos interiores e foi ele,

junuimente com a excepcional localizacão -

espécie de marea simboliea dividindo ou

unindo a platitude da Baixa com o movimento sinuoso do Chiado -

que fizeram a aura

desta casa, brevemente habiuida pelo seu fundador, que morreu em 1847, e depois

sucessivamente ocupada por vários hoteis (35).

Da demolicão já analisada do convento da Trindade, surgiu um conjunto de

edifieaeôes, concluídas ainda nos anos de 1840, que vale a pena referenciar (Fig.119,

1-1 1). A primeira a ser concluída é o actual número 16 da Rua Nova da Trindade

(Fig.1 19,2.) que, como revela a planta do Museu da Cidade propondo o tra<;ado desta

artéria, estava em construcão antes mesmo do início das demolicôes (36). Do atraso

das obras projectadas se queixa o proprietário, Manuel Moreira Garcia, em 1836,

sentindo-se prejudicado nas suas expectativas de investimento (37).

O prédio, que ostenta a data de 1834, marcando sem dúvida o início da

edificacão, é uma modesta actualizayão do prospecto pombalino, com as molduras

superiores das lojas térreas arqueadas e o corpo do andar nobre ligado por balaustrada
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corrida, ligeiramente destacada no enquadramento dos dois vãos centrais, denotando

desejo de dinamizagão de um desenho tradicional. Ele manifesta-se também nas

pilastras verticalizantes que isolam os corpos laterais de vãos de peitoril de que hoje,

depois da construyão tardia do prédio adjacente pelo sul, s6 resta o da esquerda, mas é

contraditado pela forte expressão de horizonuilidade do último andar sobre a cimalha

de dupla moldura e baiausuada. Não sabemos se o último piso, apenas com dois vãos

de moldura arqueada e coroado de frontão uiangular, pertence â construcão inicial ou

terá sido aposto posteriormente, nos anos de 1860, quando Manuel Moreira Garcia

terá coberto a fachada de azulejos e realizado obras imponantes do 1- andar onde

residia bem como no jardim que lhe ficava anexo.

A esta segunda eampanha de obras voltaremos, no momento proprio, mas que

este galego, "sujeito trabalhadore imaginoso" como bem o define Matos Sequeira (38)

tinha, desde logo, vontade de exprimir, nas suas casas, os sentimentos renovadores do

tempo presente, prova-o o outro prédio que edificou na mesma Rua nova da Trindade,

o actual n" 20 (Fig.l 19,7-9), ostentando, sobre a balaustrada do vão principal, um selo

em ferro forjado que representa o seu "brasão" habitual com dois leôes e a data de

1838.

Conformando-se com o prospeeto da rua, a casa tem apenas dois andares acima

do piso de lojas, repetindo a utilizacão de pilastras para demarcar o vasto corpo

central de cinco vãos, dos laterais apenas com um. O primeio piso apresenta vãos de

peitoril de vergas rectas e o segundo constitui-se como andar nobre com os vãos

repetidos com cornija destacada. A esta predominante e tradicional horizontalidade

opôe-se o ritmo vertical do m6dulo central que sobe, através de dupla moldura,

articulando a entrada principal com o vão de peitoril correspondente, ao segundo andar

nobilitado pelo movimento convexo da balaustrada e a grinalda, simulando

panejamento, que decora a verga superior do vão axial. Em todas as componentes

escultoricas -

nos botôes que rimam todas as molduras e no seu proprio agenciamento,

nas mísulas de suporte da balaustrada terminadas em pequenas duplas bolas, no fecho

da enuada, no "brazão" dos leôes repetido sob a verga inferior do vão de peitoril
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principal
- denota-se a rigidez de talhe que encontrámos em edificaeôes de 1800, por

exemplo na Rua da Madalena. Mas ela é agora mais seca e empobreeida, manifestando

uma continuidade estética neo-ciassicizante, esgotada talvez pela apropriacão

ingenuísta de mesues pedreiros. A imagem finai será adquirida eorn o forro de toda a

fachada com azulejos recuperados da demolicão do convento, creio que dos anos de

1860, quando Ferreira das Tabuletas procedeu â modernizacão da Cervejaria Trindade,

na sequência da fábrica. insuilada por Moreira Garcia, Iogo no momento da fundacão

do prédio, aproveitando as amplas instalayôes do refeitorio dos frades.

A mesmc. matriz estética, mas com imagem mais tradicional e erudita, perterce o

vasto edifício do Largo da Trindade, tornejando para a Rua nova, pelo lado ocidental

(Fig.l 19,10-11 ). Há nele a clara sugestão dos prédios palacianos de finais de

setecentos com o alto piso das lojas e destacadas sobrelojas forrado de cantaria de

justa aberta e a marcayão do eixo nobre através de mísulas ornamenuiis, ligando a

entrada com o vão central do primeiro andar que. e dos emolduramentos deste e do

correspondente do terceiro piso. A ondulacão das respectivas sacadas. o expediente

das vergas ligeiramente arqueadas do úitimo andar, recuperando, sem grande eficicia,

o pronunciado semi-círculo da sobreloja axiaJ. remetem para solucôes correntes do

eclectismo de 1800 sem nenhuma inovayão. Sugerem, por isso, o mesmo esgotamento

de recursos que encontrámos nos prédios de Moreira Garcia, embora aqui certamente

assumido por um arquitecto das Obras Púbhcas, Feliciano Antonio Corrêa, que foi

responsável pela abertura da rua, ou qualquer outro que continuavam a viver da

heram;a pombalina, legada por Reinaldo Manuel.

Diverso, o que não quer dizer mais qualificado, é o n" 18 da mesma rua nova de

1840 (fig. 119,4-6), entalado entre os dois prédios do Garcia, partilhando com o de

1838 a mesma expressão de modesto palacete burguês. Mas enquanto aquele recorre a

uma gramática decorativa ingenuamente neo-ciássica, procurando enriquecer as

solucôes compositivas pombalinas, este manifesta maior desejo de fuga âs normas do

prospecto da cidade, modulando as aberturas das lojas com molduras arqueadas que

acentuam o seu rasgamento verticalizante. no piso nobre se Uansformam nama
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sugestão ogival e, no segundo, regressam â figura de segmento de círculo.Cria-se

assim um ritmo algo precioso, uma procura esforcada de elegância, manifesta também

na simulayão dos capiteis, pela dupla gola das vergas laterais, e no movimento das

cuidadas balaustradas de ferro forjado que articulam os uês vãos centrais e se

destacam na marcayão dos axiais. No entanto, a moldura rectangular que enquadra a a

bandeira semi-circular da enuada e os esvaídos fechos das dos vãos denotam a

permanência dos recursos ornamentais correntes.

Por este eclectismo deliberado mas hesitante, poderá ser a este prédio que se

refere o "Arquitecto da Cidade" Malaquias Ferreira Leal (39), na informayão de Maio

de 1839, confirmando a aprovayão, já autorizada pelo "Ill.mo Intendente das Obras

Publicas". do prospecto apresentado por Antonio Joze da Silva para edificayão "no

Terreno que possue na Rua Nova em continuagão á do Secretario de Guerra". Apesar

dele Ihe parecer "bastante confuso", "pela sua Compozigão de cimilhanga de gosto

antigo, medio, e moderno" , "sem por isso deixar deformar uma armonia agradavel" ,

e de "em nada seguir o Prospecto do Novo Plano da Cidade; o qual se acha já

alterado em cuazi todas as Ruas da Capital", era de opinião que "o todo, inda que

extravagante" se podia considerar
"

com tudo meihor que o Geral" e, por isso "que

pode merecer a approvagão" .

Estas curiosas observacôes, manifestando tanto hesitayão como a vontade de

revivalismo "medio", parecem-me constituir o primeiro documento procurando

representar os desejos dos empreendedores em "aformosear" e "enriquecer" o

"Prospecto do Novo Plano da Cidade" que, embora intitulado de "novo", estava

vigente quase há um século. Constitui também uma das primeiras provas que consegui

encontrar de que a Câmara estava efectivamente a exercer o direito que reivindicara,

em 1835, para lhe ser devolvida a "Inspeccão de todas as obras respectivas á

edificacão e reedificayão da Cidade" (40), embora em sobreposicão com as Obras

Públicas.
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Proximo da modéstia deste programa, com um desejo que Malaquias Ferreira

Leal parece entender como "neo-medieval", pode referir-se o corpo compacto da

Hospedaria Bragan<;a (Fig. 120,1.), já a funcionar em 1845 (42), a primeira nova

edificacão na sequência das obras em curso da demolicão dos velhos pacos dos duques

de Braganca, da abertura da rua com a mesma designacão e do alargamento da do

Ferragial (actual Vitor Cordon) (43). Vasto paralelipípedo com excepcional

implantacão sobre o largo do Corpo Santo, ele terá sido desenhado pelo arquitectc das

Obras Públicas Feliciano de Sousa Correia, apresentando, como única marca estilí.stica

epocal, os vãos ogivais que, se não chegam para dinamizar o conjunto, demonstram a

continuidade de uma inovacão ornamental que o prédio da Rua nova da Trindade

primeiro enunciara. Mas as grelhagens tripartidas das bandeiras dos vãos ogivais.

decoradas com corolas, afirmam mais ciaramente uma vontade de revivalismo

gotizante que jogava eclecticamente com os oculos clássicos do última andar sobre a

cimalha, depois substituídos por vãos rectangulares. Assim, pode detectar-se nesta

casa. erguida em sítio nobre da cidade, com particular visibilidade, quer uma influência,

toscamente assumida, do impacto que já teriam em Lisboa as obras que D. Fernando

estava a realizar na Pena, apropriando o "typo gothico" que Ribeiro de Sá, como

outros, sô acharia adequado a "novos templos", quer uma tentativa de resposta dos

arquitectos e dos encomendadores a sucessivas interpelacôes da Câmara municipaJ

para se proceder ao "afomwseamento do exterior das casas da capital" (44).

"Aformoseamento" foi também a causa da segunda campanha de obras da casa

nobre do Largo do Chiado (Fig.121,1-13), fundada, como oportunamente vimos (45),

em 1788 por Francisco Higino Dias Pereua. Em 1836, é propriedade de "Joze Ferreira

Pinto .lunior" que pretende "fazer dois Pavilhoens em a fachada principal" o que

parecia muito bem a Malaquias Ferreira Lxal "pela sua Magestoza (sic) que vai ter

aquelle predio" (46). Os dois "pavilhoens" ficaram a constituir um terceiro andar

interrompido, simulando a figura de torreôes urbanos, quebrando o carácter

paralelipipédico da inicial construfãu pombalina, assim enriquecida em termos da

composieão da fachada principal e da sua particularidade em relacão å malha urbana de
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implantacão. Houve certamente depois, talvez já nos anos de 1870, uma nova

campanha de obras. enriquecedora do ritmo das balaustradas, das suas mísulas de

suporte e da decoracão de alguns vãos, como demonstra as diferencas assinaláveis

entre a aetual existência e a litografia do edifício, publicada no Arquivo pitoresco em

1859 (Fig.121), mas a sua imagem essencial foi então adquirida, exemplificando, com

particular qualidade, o desejo de dinamizar os prototipos pombalinos, aliás em plena

continuidade com as realizacôes da época mariana. Na decoracão dos tectos do

interior, manifesta-se a mesma pluraridade. mas Uirnbém continuidade de tempos

estéticos, entre um ciclo final seteeentista, decorativamente mais denso e com notáveis

pinturas, e um tardo-rococo suavizado que poderá ser do final dos anos de 1830.

Para lá destas mareagôes particularizadas, a apropriacão epocal do pombalino

continuou predominantemente a fazer-se pelo acrescentamento mais sistemátieo, sobre

prédios iniciais, de quartos andares, ou mesmo quintos, "com baranda geral". No

entanto, no início da assumpgão da sua gestão da cidade, a Câmara quis proibir esta

prática que recuava ao século XVIII, decisão que mereceu a oposiyão militante do

arquitecto Malaquias Ferreira Leal. Rebelava-se ele, num ofício de 1837 (doc. 85), a

proposito do pedido de "Joaquim Joze Pereira de Souza (para) acrescentar em o seu

Predio da Travessa da Vitoria que faz cunhai para a Rua Augusta" que não tivesse

sido houvido sobre aquela polémica decisão. Na sua opinião, era uma medida sem

sentido porque "A maioria dos Predios que formão a Cidade nova estão edifîcados

com quarto andar de baranda geral (...) na pospogão (sic) de sete para tres que não

estão; e logo que V. Ex- tenciona formar huma regularidade de Prospecto pareceme

melhor seguir o maior numaro, e com toda a verdade o melhor gosto. e o mais

salutifro". Reforcava esta razão pragmática e estética com a afirma<;ão de que estava

certo terem "todos os predios da Cidade nova (...) bastantes grogura de paredes para

poderem com esta alteragão", além de que, em caso de incêndio, "he melhor os

madeiramentos Geraes como tem os quartos andares, de frente a fundo com fîleiras

sd o me'to que vem a fazer duas aguas do que serem enterrompidos com a altura das

371



mansardus e trapeiras, o que dificuita muito a serventia dos homens empregados na

quclta Inspecgão".

A Câmara não atendeu então o seu zeloso arquitecto e, por isso, quase dez anos

depois, em 1847, Ferreira Leal volta a insistir, a proposito da pretensão de "José

Evaristo dos Santos Pinto (...) para alargar mais os membros, do iado duma

Trapeira de janela Sacada que tem o seu predio que possue em a Rua Augusta NL>

139" (doc. 86). O proprietário justifica-se por "aver jd duas Trapeiras no mesmo

quarteirão, e juntas á sua que tem a mesma forma" mas, para o arquitecto, uma e

outra situayão era "um perfeito abuzo da Ley cuja alteragão de prospecto sempre é

f'eita furtivamente e aparecendo de repente feita" o que dava origem "a muitas

deformidades destas em aquela Rua as quaes eu muito reprovo e acho indignas".

Para ele, era claro que "o prospecto" da rua "deveria ter uma ampliagão geral,

com a quai se evitavão todas estas deformidades de edifîcagâo e sessarião todos os

abuzos a tal respeito". Propôe, portanto, "que em toda a Rua Augusta desde os

Pavithôes que fazem frente á Praga de Dom Pedro athe ao Cunhat da Rua Nova d'El

Rey, todo e qualquer Proprietario poderá fazer a mudanga das Trapeira:,. e

Magardas actuais cm um quarto andar de janelas de Sacada e Varanda de ferro

fazendo o tomijamento dos Cunhais das travessas de cada um dos quarteirôes, Sendo

todo estc aumento feito por um Prospecto determinado, e aprovado por esta Ex.ma

Camara". Com> exemplo a seguir, o Arquitecto da Cidade citava os prédios das raas

do regedor e do Príncipe - "de cujos eu tive a satisfagão de sêr autor" -

que

apresentavam "uma edifîcagão toda igual".

Em princípio esta sua proposta foi finalmente aprovada (doc. 87) mas, na

verdade, a permissividade continuou a reinar, nesta como em todas as outras matérias

de ordenamento urbanístico e arquitect6nico. Nas décadas seguintes, enconuaremos

Pedro José Pezerat a fazer idênticas sugestoes e nem o facto de ter mais prestígio junto

da vereayão dc que Ferreira Leal permitiu alterar essa liberdade "furtiva", que os

cidadãos vinham conquistando desde o tempo da senhora D. Maria, apropriando e

alterando a ordem pragmátiea do prospecto pombalino.
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Além dos arquitectos portugueses, há que referir a importância crescente de

arquitectos estrangeiros na modernizacao do gosto nestes anos difíceis anteriores â

Regeneracão. Em primeiro lugar, Fortunato Lodi. o arquitecto do Teatro Nacional e

do da Quinui das Laranjeiras que, além desUis encomendas constituindo todo o seu

curriculum profissional, terá uabalhado em aJgumas casas particulares dos subúrbios

qualificados da cidade. É possível que fosse o responsável pela quinta do seu familiar

A. Lodi, proxima do ex-convento de Santo Antonio da Convalescenca, entretanto

transformado em habitayão, evocada no Archivo pittoresco por Vilhena Barbosa (47)

como sendo "uma vivenda pequena mas linda, composta de excellente casa,

curiosamente ornada". Destaque especial mereciam os jardins e bosque com

"construcôes pittorescas, como estatuas, bustos, um museu, tanques. mirantes, casas

de fresco, de banho, e de jogos, e uma ermida constraida â maneira de uma catedral

gothica".

Se foi Lodi que delineou estes valores românticos através de recursos neo-

medievais, noutra casa, onde comprovadamente trabalhou, utilizou outro paradigma

estétieo, afim do gosto neo-classicizante do teatro do Rossio. Refiro-me â setecentista

Quinui das Aguias (Fig. 122.1.), atribuída a Carlos Mardel, que, depois de longo

período de decadência, foi adquirida, em 1841, por José Dias Leite Sampaio,

contratador do tabaco e sabao, entretanto feito Barão e Visconde da Junqueira.

Segundo a monografia bastante exaustiva de Artur Lamas (48), a intervencão de Lodi

ter-se-á reduzido a alguns arranjos interiores e, sobretudo, â colocacão do

gradeamento na frente sobre a rua da Junqueira, ritmado de sobrios pilares e

terminando nos ainda existentes pequenos pavilhôes de dois andares, o último dos

quais ostenta um templete coroado de cúpula semi-esférica, num adequado acerto

estilístico com os valores compositivos da casa pré-existente. Mas, pelos cuidados

desenhos existentes no AHCML (Fig.122), sabemos que a projectagão foi mais ampla,

envolvendo duas propostas para a entrada pnncipal, uma com colunata toscana, outra

joniea. ambas coroadas de elegante balausuada decorada com estatuetas.
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Neste desenho, Lodi anuncia o gosto da dupla de ceiĸígrafos do teatro de S.

Carlos. José Cinatti e Achiles Rambois (49), fixados em Lisboa desde 1836, que se

tornarão os arquitectos por excelêneia dos palacetes burgueses da Regeneracão, quase

todos referenciados pelo que designei pcr "elassicismo romântico". a proposito do

Teatro Nacional. Deter-nos-emos no seu trabalho no prriximo capítulo mas, por acerto

cronologico. é indispensável referir já uma das suas primeiras intervencôes no palácio

do Duque de Palmela no Largo do Calhariz (Fig.123,1-2).

Fundada em 1703 por D. Francisco de Sousa, esta casa esteve longo tempo

alugada até D. Pedro de Sousa-Holstein, no início dos anos de 1840, se decidir habitá-

la. As obras de restauro terão sido bastante profundas (50), conduzindo mesmo, para a

edificacão do jardim e de um prédio adjacente, â apropriacão, autorizada pela Cârnara,

do troco inferior da rua do Trombeta que, até então, terminava no largo. Respeiundo

a volumetria fundamental e o ritmo dos rasgamentos anteriores, creio que deve ser

atribuído a Cinatti o belo portico axial, apresentando o entablamento decorado com

baixo-relevo, enquadrado por despojadas colunas toscanas e pelos frisos omamentados

de bolas e uma espécie de palmeUis geometrizadas. Terá sido também acrescentado o

último andar de mezaninos eliptícos, além do gradeamento e portão do jardim com

pavilhão anexo que suportava a ampla balaustrada lateral. Estes procedimentos

contribuiram para elegantemente aligeirar a figura do palácio primo-seteceniista,

dotando-o de uma actualizayão de gosto que se aprofundava nos estuques e pinturas

decorativas do interior cujo programa Cinatti também dirigiu.

Era aliás na reconversão dos interiores e nos arranjos dos jardins que melhor se

manifestava o desejo de vivência romântica, socialmente muito ostensiva, da

aristocracia eartista. Assim, além da apropriacão epocal do palácio lisboetu, o

poderoso Palmela modemizou também a sua casa-nobre do Lumiar, fundada pelo

Marquês de Angeja e adquirida por aquele titular ainda nos anos de 1830. Os jardins,

entretanto muito acrescentados, eram dos mais belos dos arredores da capital,

destacando Vilhena Barbosa, num artigo do Arquivo pittoresco (51) (Fig.124), os 'mil

repuxos saindo mysteriosamente d'entre massicos de verdura e flores, uma copiosa
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collecão de plantas exoticas e raras, ostentando em estufas, ou em pleno ar, a belleza

das suas flores, ou a forma graciosa da folhagem; muitos vasos e estatuas de marmore

ornando jardins. ou coroando terrados; viveiros de aves formosas, oriundas de regiôes

differentes; ruas de bosque plantadas no gosto moderno, em que os arbustos se

enuela<;avam eom as arvores, e onde o gazão e outras relvas mimosas fazem cercadura

de envolta com plantas rasteiras de flores vistosas; jardins ou terrados suspensos,

d'onde os olhos relanceiam quadros encantadores, cheios de graca e de amenidade".

Repare-se na abundância de adjectivos para exprimir a acumula<;ão cenográfica

de um jardim cosmopolitamente romântico e ter-se-á a imagem em escrita do ideal de

paisagem de veraneio sentimental, naturalmente a grande distância da proporcionada

pelo Passeio Público camarário, com pobre e rígida composicão "â francesa". Neste

lugar edénico, multiplicando ao vivo uma espécie de cenário operático, dos muitos que

Cinatti e Rambois todos os anos propunham para S. Carlos, reeebeu o Duque a família

real num "esplendido baile. com illuminagão nos jardins" mas havia outro lugar em

Lisboa que, na geografia dos seus subúrbios aristocráticos, podia concorrer com este.

Refiro-me â Quinui das Laranjeiras do Conde de Farrobo que viveu, nos anos de

1840, depois da remodelacão feita por Lodi no teatro, nos interiores e nos

equipamentos de jardim, o esplendor da sua historia oitocentista. Substituiam-se

pomares por jardins botânicos "com tres estufas mui formosas, com seus vidros de

cores e porticos de marmore d'architectura Gothica" (52), ruas por "um lago cujas

margens sam debruadas de flores e rochas artificiaes ", auavessado por "elegante ponte

pensil, cujos pilares de suspensão fabricados de marmore sam coroados por estatuas

egypcias; desenhava-se "uma ilha" â volta de "um freixo idoso" com barcos e escada

adossada "que conduz a ues andares ou pavimentos, d'onde se disfructa,

principalmente do ultimo que é no topo da arvore, a mais encantadora perspectiva":

havia já um pequeno jardim zoologico, anunciando apropriacôes futuras, "magnifico

amphiteatro, onde vivem um leão e leôa, uma hyena, um lobo, uma panthera", além do

"elegante pavilhão chinez. que se ergue no meio do labyrintho, mostrando por entre as

frondozas e altas arvores sua engracada cupula sustentada por oito columnas, e

375



formada como de tres ordens de chapeos de chuva, abertos e sobrepostos uns aos

outros com progressiva diminuiyão, pendendo de todos os seus angulos grandes

campainhas de vidros de cores com badalos de páo, as quaes, quando sam agitadas

pelo vento, soam corn agradavel harmonia". E os equipamentos multiplicavam-^e: "a

rica pyramide quadrangular de marmore de varias cores que adorna o centro da rua

principal", "os baloucos, os jogos, as gratas ornadas de vidros colloridos". "os mirintes

ou pavilhôes" nos extremos do novo muro que, com intencional rasticidade, eram

muito idênticos aos que, na mesma época, Lodi desenhara para a quinui da Junqueira.

Destacava-se, finalmente. a "bella frontaria do theatro, coroada de estatuas",

sustentada "por quatro columnas de ordem dorica, junto ás bazes das quaes se

avanyam quatro esphinges, collocadas em seus pedestaes, tudo de boa pedra".

Contiguas "á sala do expectaeulo", "de forma semicircular", estendiam-se "as salas

para os bailes", 'de forma oval, mui espacosa e elevada", decorada com "riquissimos

espelho.s, mil ornatos doirados, e formosas pinturas" com "duas uibunas, abertas no

grosso das paredes", "destinadas para a orchesua". Fora aí que o Farrobo recebera, em

26 de Fevereiro de 1843, a familia real para um baile que ficou memorável na erénica

social da época (53) .

Estas longas citagoes creio que se justificam. Elas são, em primeiro lugar, uma

justa homenagem ao jomalismo culto da época que não so proporcionava â cidade, e

ao país, estes quadros feéricos de lugares raros e bastante inacessíveis ao público

burguês para o qual escreviam, como nos legaram a hipotese de abordagem de uma

espécie de gigantesca arquitectura efémera. hoje quase totalmente desaparecida,

permitindo verificar que havia em Lisboa uma prática do gosto revivalista, eom

marcacôes orientalizantes, medievalizantes e ciassicizantes. Todavia, nestes anos,

anteriores á passagem do meio do século, ela exprimiu-se sobretudo numa importante

arquitectura paisagística. no sentido contemporâneo do termo que então se renovava,

protegida de oíhares exteriores, afinal ainda na continuidade de ancestrais Uadi(;oes

mouriscas que o Antigo Regime havia mantido (54).
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Tudo se passava â margem da cidade e se exprimina, nos anos seguintes, no

esplendor das quintas românticas de Sintra. Entretanto, era a opera, vivendo então a

sua época de ouro. o elo mais significativo do reencontro com esses lugares de utopia

que, por toda a Europa, eram espacos de fuga aos problemas novos provocados pelos

ritmos crescentes da revolucão industrial. A opera, o teatro e a música, praticados

sobretudo em muitas casas particulares e em numerosos ciubes e assembleias de

existência mais ou menos efémera, constituiam-se como expressôes mais puras da

mundivivência civilizada do tempo, esconjurando a cidade provinciana através da

novidade da iluminagão a gás que o Farrobo inaugurou nas Laranjeiras, em 1830, vinte

anos antes do comeco da sua generalizacão em Lisboa. Por isso também, foram

naturalmente Cinatti e Rambois, de profissão cenrigrafos e empresários teatrais, que,

eciipsado o brilho súbito de Fortunato Lodi, puderam comegar a construir a figura da

arquitectura adequada a esta ânsia de devaneio. Que poderiam contra eles os modestos

arquitectos da Academia de Belas-Artes? Como veremos, depois de 1850, poucos Ihes

encomendavam trabalho.

Notas

1 . Diario do Governo, rí' 257. 29 de Outubro de 1836, pag. 1207-121 1.

2. ANTT, MRi ASE. Mago 1913, Correspondência de Braamcamp Castel Branco para

Cándido José Xavicr. 27 de Agosto. 1 1 de Outubro e 26 de Novcmbro de 1X33.

3. VITERBO. Sousa. 1904.

4. Para justificar o cpíteto "problemático" que atribuímos a Antônio Francisco Rosa, ver

cap. 3. pag. 160-161.

5. Ver nosso texto. cap. 6,pag. 315 e nota 62. Consultar também MANDROUX, Marie-

Thérêse. 1964.
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6. O título completo do compêndio é o seguinte: Nogôes theoricas de architectura civil,

seguidas de um breve tractado das cinco ordens deJ.B. de Vignola. Traduzidas e compiladas

peio professor substituto da Aula de desenho de architectura civil da Academia das Bellas

artes de Lisboa e offerecidas aos discipulos da mesma Aula e foi publicado em 1858.

ilustrado com cesenhos do artista dc grande qualidade. 0 pequcno texto de apresentacão C

datado de 1X39 que.segundo Sousa Viterbo.1904. corrcsponde a uma primeira edicão que nã"o

pudcmos localizar. Na Biblioteca NacionaJ de Lisboa existcm, no cntanto, duas outras cdicf>es

anteriores da mesma compilacûo: datadas dc 1X41 c 1X4X. tcm o seguinte título: Breve

tractado das cinco ordens de architectura de Jacomo Barrozio de Vignola, adornado com

estampas methodicamente desenhadas, e apropriadas ao estudo das pessoas que se dedicam

á referida arte. Traduzido e compilado pelo professor substituto da Aula de architectura civil

da Academia das Bellas artes de Lisboa, J.C.Sequeira e offerecido aos alumnos da mcsma

Academia. Parte destas obras foi ainda publicada em artigos succssivos na II sCric do Jornal

de Bellas Artes. 1X57-58. Ver em Sousa Viterbo o descritivo da restante vasta bibliograJla

dcstc operoso profcssor.

Para contextualizar a importância das fontes tratadísticas clássicas no início do sCculo

XIX nacional. vcr também DUARTE, Eduardo Manuel Alves, 1996. 1- vol. cap. III, pag. 65 e

seguintcs.

7. Ver cap. 6, pag. 315 com respectivas notas. Para contcxtualizar a arquitectura de

Manucl Joaquim dc Sousa, cm temios intemacionais, ver o clássico KAUFMANN, Emil,

Architecture in the age ofreason. Lxmdon, Archon Books, 1955.

X. Vcr nosso texto. pag. 2X3-284.

9.0 Panorama, II série, vol.3, 1X43, pag.s 18-21, 30-32, 37-39.

10. Referimo-nos aos publicados por Maric-Thérêse Mandrou. 1964. no artigo que

largamentc temos citado.

11. Diario do Governo, rí' 117. 20 de Maio de 1845: "Havendo-se ordenadc ao

Inspcctor Geral das Obras Públicas do Rcino (...) que com a maior urgencia fizcsse procedcr a

uma vistoria minuciosa no Edificio outr'ora dcstinado para Templo de S. Francisco da Cidadc,

de nĸxlo que se conhecesse qual o plano que deveria ser adoptado para acomoda-lc ao

cstabclecimcnto da Bibliotheca NacionaJ. e qual o orgamcnto da despeza cm que importaria

csta obra; c tendo postenormentc o Corpo LegislaUvo authorisado o Govcmo para contractar a

construc(;ao de um edificio que satisfa<;a ao objecto de similhante indicagâo: Manda Sua

Magcstadc a RAINHA, rccommcndar ao lnspector Geral das Obras Publicas do Reiro a

cxecu<;ão dos trabaJhos quc Ihe foram comemdos pelo citado Ofticio, no descmpenho do que

devcrú cntender sc com o Bibliothecario-M6r da Bibliotheca Nacional. podendo até. se o julgar

ainvcnicnicmcnte. abnr concurso a quc scjam convidados quaesqucr Architcctos nacionaes ou

cstrangciros para denuo de um prazo curto apresentarem um plano quc preencha todas as

coudicôcs. quc elle. de accOrdo com o refendo Bibliothccario-Môr. designarl o qual plano
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acompanhado do respcctivo or<;amento subirá depois a esta Sccretaria d'estado para Sua

Magcstade resolver o tinal que tiver por melhor".

12. Idem, n"9X. 28 de Abril dc 1845. pag. 458.

1 3. Vcr noia 9. destc capítulo.

14. Idem. pdg. 19 e 32.

15. Jornal das Bellas-Artes, 1X43. n'i, pag. 63. Traascrevemos toda a notícia: "O Sr. J.

C. Scqueira, professor substituto d'csta mesma aula, apresentou diversos trabalhos que provam

scrios esmdos e aturada applicagâo â sua arte. Distinguia-se ente estes. um Projecto de casa de

campo, no cstylo quc dizem mixto, talvez mais exactamcnte, Bavaro. Nâo daremos estc

projccto por modêlo de bom gôsto em tudo; mas tem, dc certo. rasgos d'imaginacao, elegancia e

magniticencia. Os omamentos. assim interiorcs como exteriorcs. foram imaginados e

dcsenhados a caprixo. sem quc o artista seguisse ou imitasse nenhum original, nem se ajudasse

d'outros meios alêm das regras da sua arte".

16. Diario do Govemo. rí 148, 26 dc Junho dc 1846: "O Govemo fará erigir dentro da

Igreja dc S. Vicente dc Fora, e no logar que mais lhe parecer. um Tumulo de Marmore onde

scrao cncerrados os restos mortaes de Sua Magestade ImperiaJ, o Senhor D. Pedro. (...) Todos

os dcspojos da Casa de Braganca serâo sucessivamente coUocados em Tumulos de marmorc

nas Cappelas do mencionado templo". Assinado Luiz da Silva de Albuquerquc, 18 de Junho

1846.

Segundo a acta do juri, o concurso s6 foi efectivamente aberto cm 6 de Agosto de de

1X50, tendo sido aprcsentados oito projectos. dos dos quais. um deles de Antônio Tomás da

Fonseca. vinam a ser retirados pelos autores. Existem quatro dcscnhos anexos a esta acta,

todos clcs bastantc medíocrcs, de que s6 conseguimos identificar o de Lucas José dos Santos

Pcreira. atravCs da respectiva memOria descritiva. Parece-nos não estar presente, ncste elenco.

o dc Pierrc Joscph Pczerat que. em carta ao Conde de Tomar. procura justificar a sua opcão,

criticada por misturar esculturas de "les vivants et les morLs". Ver AHMOP. D 36 - 1,2.3.4 C.

Creio que estc concurso não teve sequência imediata. vindo a ser substituído pelo

projecto de instala<;ão de todo o Panteão da Casa de Braganca. dehneado por José da Costa

Sequcira. cujo projecto está arquivado no Museu da Cidade (Planta geral do Real Jazigo, n"

inv. 67(X)/ 2254).

17. Ver SEQUEIRA. Gustavo Matos. 1916. vol. III, pag. 401: "A capela da casa foi

mandada fazcr pelo marqucs de Viana. Delineou-a o arquitecto do Infantado Manuel Joaquim

de Sousa".

IX. Universopittoresco,\o\. 3. n92, 1843, pag. 17

19.Vcr. com fotogratias do interior. ATAÍDE, Maia, "Palácio Ribeira" in Monumentos e

edifícios notáveis de Lisboa. 3° tomo .Lisboa.Lisbod, Assembleia DistritaJ, 1988, pag.122,

ligura XCI.

20. Citado por RIBEIRO, J. S., 1X76, t. Vl.pag. 89-90.
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21. Diar'o da Camaru dos senhores deputados, n° 14, 20 de Junho de 1850, pag. 315-

317,

22.GOODOLPHIM, Costa, 1X94; VITERBO. Sousa. 1904.

23. Cronica constitucional de Lisboa. 17 de Maio de 1X34.

24. Vcr cap. 6, pag. 279 e scguintes.

25. Actas das sessôes da Cûmara Municipal de Lisboa, 20 de Maio dc 1835. pag. lX7v

(manuscritas).

26. Publicado no Jornai dos architectos civis portuguezes, I- séric, n"4, 1X66.pag. 60,

com cxtra-tcxtos de cortes e planta.

27. Vcrcap. 6. pag. 320.

27a. Publicado no Boietim da Real Associagão dos Architectos Civis e Archeologos

Portuguezes. 2a S.. n"12. 1X76. com memôria descritiva e justifieativa.

2X. Sobrc a questâo do Manuclino na cultura portuguesa dos anos de 1X30-40 vcr

PEREIRA. Paulo. 1986.

29. Vcr cap. 6. pag. 293-294.

30. Diario do Governo, rí 142. 19 de Junho de 1837. pag. 726.

31. Archivo de architectura civil, n"3, 4, 6, Janeiro. Ahril. Outubro de 1X66, pags 40.

5 1-53, 92-93; n° 8. Marcodc 1X67, pag.s 124-125.

32. Ver nota 22.

33. Opanorama, II série, vol. 3, 1843, pag.s 18-21, 30-32, 37-39.

34. Vcrcste capítulo. pag. 352-353.

35. Vcr a propOsito COSTA, Mário, 1959, que, com a falta de rigor habitual na maioria

dos olisipOgrafos. elabora a pequena histOria deste paJácio. com intercsse para a histOria da

vida social mas nulo cm termos de dados para a HistOria da Arte.

36.Ver cap. 6. pag. 357 e seguintes.

37. AHMOP. Ministério do Reino 47/ 49, Capilha 1X36: ofício do Govemador Civil

Joaquim Larcher. dirigido ao Ministro e Secretário de Estado dos Neg6cios do Reino. 19 de

Abrilde 1836.

38. SEQUEIRA. Gustavo de Matos. 1967, vol.III. pag. 221. Ver também cap. X. pag.

508 e scguintcs.

39. AHCML. SGO, Cx. 125. doc.31

40. Vercap. 6, pag. 275 e seguintes.

42. Ver SILVA. Augusto Vieira da . 1960. vol.lll, pag. 151; CASTILHO. Júlic dc.

1935. vol. VIII. cap. XI.

43. Ver cap. 6. pag. 325 e seguintes.

44. Ver. por excmplo. Actas das sessôes da Câmara Municipai de Lisboa. 5 dc Abril de

1X37 (manuscritas): "Outra proposta do vereador Domingos sobre o aformoseamento do

cxterior das casas da capital", adiada, ou 9 de Mar<;o de 1836. pag. 240. transcrevendo
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Portaria do Ministério do Reino: "Há por bem conceder a João Henriques Cosmelli.

administrador da Casa do Duque de Cadaval licenga para abrir janelas de sacada no

palácio do mesmo duque em iugar das de peito que exige o plano de arquitectura adoptado

para a construgão da Praga do Rossio, devendo esta modificagão do dito piano ficar em

harmonia com o seguimento da Rua Nova do principe ou aliás adaptar-se umafachada mais

sumptuosa, sendo o seu desenho previamente aprovado pelo arquitecto da cidade".

45. Vercap. 2. pag. 101.

46. AHCML. SGO.Cx. 126. doc. 26.

47. Archivo pittoresco. tomo VI, 1X63. n° 14, pag. 105.

4X. LAMAS. Artur. 1924. pag.s 26^5.

49. Sobrc a biografia dc Cinatti e Rambois ver 0 Ocidente. ny40. 15 de Agosto de 1X79

c n"132. 21 dc Agosto dc 18X2; VITERBO. Sousa. 1904, vol. 3; Fran<;a. J.-A., 1966. pag.s

357-36.3.

50. CASTILHO. Júlio, 1954. vol.III. pag.s 153-161; ver tambem ARAÚJO. Norberto.

1950. fasc. VII. pag.s 43-47; CARITA, Helder, 1990. pag. 80.

5 1 , Arquivo pittoresco. tomo VI, 1863, n° 39. pag.s 305-306.

52. Universo pittoresco, vol.2, 1X41, rí 16, pag.s 241-242; vol. 3, 1844. n"20. pag.s

305-306.

53. Ver TIN'OP (Pinto dc Carvalho) 1991, I vol. pag.s 111-112; vcr também

ALMEIDA, FiaJho de, 1925. pag.s 287-290.

54. Assim o entendeu LICHNOWSKY, 1X45. pag.s 45-46: "As povoa<^es â volta de

Lisboa estão chcias destes palácios e casas de campo de fidalgos portugueses e de ricos

habitantes da capital. Estes edifícios. frequentemente construídos no melhor gosto. cercados de

agradávcis jardins. íomeccm aos arrehaldcs de Lisboa um cncanto espccial quc cntrc lodas as

capitais apenas pode reproduzir Viena. ainda que de um modo menos animado. (...). As plantas

mais singularcs cncontram-sc cm todas as quintas; porém as mais das vezes com um ciúme

verdadciramente mourisco, vedadas misteriosamente aos olhos do público por meio de mun>s

elevados (...) (que) ilão uma aparência ulstonha e meio oriental a muitas estradas dos confins

da cidade".
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6.6. As imagens da cidade. A mítica geracão de 1840

L'm estrangeiro ilustre, o Principe Lichnowsky, que visitou Lisboa em 1842 (1),

descreve-a quase nos mesmos termos com que, cinquenui anos antes, Wiliiam Beckord

ou Carl Israel Ruders a tinham evocado (2). A impressão favorável advém da

reconstruyão pombalina, concretamente da visão da Praya do Comércio: "A primeira

visUi d'esta pra<ca grande e regular, das ruas que decorrem paraielamente a ela, e em

geral da moderna parte da cidade, acrediUi-se poder assegurar que é Lisboa a mais

brilhante das capitais da Europa mesmo em relacão â elegância".

Mas, tal como os anteriores visitantes. e a opinião de Cyrillo Volkmar Machado

ou José da Costa e Silva (3), depressa o incomcxlava o carácter "uniforme" dos

edifi'cios "pesados e no estilo dos colégios jesuítas". Mesmo a estátua equestre de D.

José, achava-a, com grande injusti^a, "destituída de gosto". Acalma-se eorn a

"encanUidora vista para a Praya dos Romulares, para o caes do Sodré e para o belo

Tejo" que lhe proporcionava a sua hospedaria, com o chão "coberto de esteiras finas,

dum amarelo ciaro que são tecidas de junco, e são muito elegantes e agradáveis". ou

com o teatro de S. Carlos que considerou poder ser "colocado a par dos primeiros da

Europa".

Logo a seguir, esbarra com a incomodidade dos transportes: não tendo usado os

omunibus democráticos, achou que as seges "fazem lembrar foryosamente a primeira

metade do século passado" concordando, no entanto, que "são adaptadas âs ruas

escabrosas de Lisboa". Sobretudo, detestava as matilhas de cães em que descobre a
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utilidade, principalmente nos "bairros mais montanhosos ', de devorarem toda a espécie

de imundices que os habitantes. "naturalmente pregui<;osos", "â noite lancavam â rua".

Perturba-o, como acontecera a Beckford. o "seu latido incessante", acentuando a

"aparência tristonha" de Lisboa, "nao so por causa da uniformidade das casas" mas

"também pela pouca vida das ruas" onde "apenas os pobres pretos das possessôes

portuguesas de África (...) passeiam aos milhares", caiando "as paredes exteriores das

casas e no fim das corridas de touros (lancando-se) contra a fúria exacerbada daqueles

animais".

Antes de partir para Sintra, "a Brighton dos fidalgos portugueses ". onde se

encanta com o palácio da Pena em constru$ão cuja arquitectura, "segundo a

classificagão de Murphy", considera na "categoria do modemo normando-gotico",

eonfirmou a pobreza da arquitectura do "bairro â volta do Castelo" - "encontram-se

muito poucas casas que tenham alguma beleza"
- e a mesquinhês das igrejas, deteve-se

no cemitério dos ingleses
-

"inegavelmente o mais belo de Lisboa, contem alguns

monumentos sofríveis, é arranjado em forma de jardim"
-

e, embora reconhecendo que

"a alfandega e o arsenal de marinha (são) Uilvez os maiores edificios públicos", não tem

dúvida em concluir que o "mosteiro de Belém" é o "edifício mais notável", tanto mais

que apreciou a Ajuda nestes eloquentes termos: "Enorme e fria massa de pedra, que

permanece tão deserta, sem passado e sem presente
- incompletas ruínas modemas que

nada apresentam e nada recordam! O estilo ruim do século passado, as disformes

estátuas da enttada.os aposentos nus".

Esta retorica sensibilidade romântica que, naturalmente, ujmbém não lhe permitiu

gostar de Mafra - "a primeira impressão é tão descomunal, tão fria e tão melanc61ica

que o espectador sente-se involutariamente acometido por um sentimento de

desconsolo" -

encarava Lisboa como um espectro pombalino mas, no essencial, essa

imagem reencontra-se na abundante cronica olisipografa. Por exemplo, JuJio César

Machado que se foi capaz de definir a modemidade da época numa brilhante de

metáfora civilizacional e de mcĸla: "n'isto apareceu a Polka e iluminou-se a cidade a

gaz. A impressão que este dois factos produziram em Lisboa foi de tal ordem e mudou
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logo tudo, mas tudo tão de repente que até o céu limpo e uansparente que tínhamos,

nunca mais foi o que era". Mas também ele reconhecia que "em se saindo do Chiado e

da Baixa mudava logo o aspecto da populaoão; e a cidade era outra: ruas velhas, ruas

toscas (...) pareciam ter sido edificadas em plano labirinto (...) cidade de província" (4).

Comecavam, todavia, a aparecer os primeiros olhares nostálgicos sobre esta

capital primitiva. Bulhão Pato (5) recorda, no fim de uma longa vida. "a Lisboa dos

primeiros dias da minha mocidade (...) pouco mais ou menos a Lisboa reedificada do

marquez de Pombal", evocando os casebres do Loreto (depois Praca Luís de Camoes),

(onde) "rechinavam as iscas em tabemas immundas e dormiam em vãos e aJfurjas,

promiscuamente, rufiôes, fadistas e venus-vagas"; ou "o gaz, pallido e vacillante" que

"nos bairros altos e escusos da cidade, sumia-se ou desapparecia de todo"; ou, ainca, o

"mercado de porcos" na "Patriarchal" onde "o pae de familia (...) ia ajustar o cevado

ruivo e redondo, creado a boleta de azinho nos montados do nosso Alentejo", depois

"esfaqueado" "á porta da casa do burguez", "por entre o vozear jubiloso da garotada

cruel".

Apesar da intensidade das prátieas populares
- evocadas também nas corridas de

touros do Campo Grande ou no caes do Sodré e Terreiro do Payo "animados pelos

barqueiros do caes das colunas, do caes de Cacilhas, fragateiros, varinos, tripulantes

das bateiras de agua acima" (6) - a cidade também lhe parecia "uma necropole" que

representa nos
'

grilhetas do Castelo, do Limoeiro, da Cova da Moira e do Hospital da

Estrela acorrentados, carregando água ou uabalhando nas caJyadas"; no "omnibus

atravessando vagarosamente, pesado e triste como uma tumba, do Pelourinho a

Belem "; ou nos "arredores de Campolide" onde permaneciam "muitas casas em ru:nas

esburadas de ba'as de fusil e artilharia dos assaltos dos realistas".

Por outro lado, "o campo" envolvia Lisboa por todos os lados (Fig. 125,1-2):

Bulhão Pato pressentia-o mesmo na "Travessa de S. Mamede, ao Colégio dos

Nobres", sua residência de menino, mas sobretudo na Ajuda que frequentou rnais

tarde, para visitar AJexandre Herculano, ocupado. entre 1847 a 1851, a escrever "a

Historia de Portugal e o Monge de Cister, publicado pela primeira vez em volume em
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1848". Nesse "ermitério" reinava "o silêncio e a solidão quase completas", sendo

possível encontrar uma "preciosa manteiga fresea, fabricada com o leite dos uberes

túngidos das anafadas e luzidias uirinas que repastavam na arribana da horta da

Calcada do Galvão".

Muitas vezes. porque "todos n6s gostávamos do campo", davam grandes

passeios: tinham, "ao pé da porta o Jardim Botânico dirigido por José Maria Grande",

"não ficava longe o ameníssimo Vale de Romeiras" e, logo depois, "Carnaxide, Linda-

a-Velha, Linda-a-Pastora". No entanto. o mais frequente era abancarem na "quinta da

Rabicha". a Alcântara, "debaixo do Aqueduto", "sumptuoso hotel ao ar livre", animado

pelo "aroma do pomar" e "o gemer da nora", onde "com a popular pescadinha, o

queijo saloio, crepitava a alegria". Mas era possível, juntando-se ao Marquês de

Sabugosa
- "tínhamos nossas fumagas de bons andadores" - sairem "de uma reunião

em casa do marquês de Penalva â Patriarcal de chibatinha na mão - irmos até ao

palácio de S. Lourenco a Santo Amaro e resolvendo-nos subitamente sem pregar olho

batermos connosco em Sintta".

Esta existência boémia e sentimental tinha, todavia, forte componente política: a

Regeneracão comecava a ser preparada, precisamente na Ajuda, na casa de Herculano

- onde, so em 1851, o duque de Saldanha se juntou ao grupo mais antigo de "Oliveira

Marreca, o conde de Sabugosa, Rebelo da Silva, Caldas Aulete, Rodrigo Felner" -

que,

nesses tempos conturbados da pos-Patuleia, substiuiiu o papel antes desempenhado

pelo café Marrare do Polimento, nas Portas de Santa Catarina. Aí, no "pequeno

gabinete onde no verão as senhoras tomavam neve" reunira-se, nos invemos do fmal

dos anos de 1830, "Passos Manuel" com os "seus eamaradas políticos alguns de

emigracão como Hereulano, Marreca, José Estevão".

Este café remodelado era, na verdade, "o centro da mocidade e dos homens

feitos em 1848", consubstanciando, em si mesmo, um facto de civilizayão, confirmando

a máxima de Almeida Garrett: "O café é uma das feicôes mais características de uma

terra. O viajante experimentado e fino chega a qualquer parte, entra no eafé, observa-

o. examina-o, e tem conhecido o país em que está, o seu govemo, as suas leis, os seus
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costumes, a sua religião" (7). Era esse papel que o Marrare desempenhava em Lisboa,

como bem sentenciou Júlio de Castilho, sintetizando toda a cronica da época: "Lisboa

era o Chiado; o Chiado era o Marrare: e o Marrare ditava lei. Ser frequentador do

Marrare era a suprema elegância para os elegantes: frequentar o Marrare era como

para os romanos ir a Atenas: imprimia carácter" (8).

Ele era o outro polo, so aparentemente contraditorio. da Lisboa tristonha e

popular, sentida por Lichnowsky e tão bem evocada por Bulhão Pato. A sua volta

desenvolvia-se o "princípio da voga elegante" que, na expressão certeira de Pinto de

Carvalho (9), "coincidiu com a derrocada do absolutismo e o vencimento do

liberalismo, que não representou apenas uma transforma<;ão do sistema político mas

representou uimbém uma transformacão da nossa sociedade porque se modificou o

meio moral, a burguesia entrou na camada dirigente, a imprensa que era um estlete

converteu-se numa espada, bolearam-se as arestas do convívio, abriram-se os salôes e

criaram-se as assembleias filarmonicas".

A memoria posterior dos "folhetinistas" destes tempos fundadores mitificou

exaustivamente esse desejo de civilidade, na verdade penoso e provinciano. Mas eles

inventaram-no a partir de alguns factos sociais, catarticamente repetidos, quando, a

caminho do final do século. se apercebiam que o "processo da civilizacão" não tinha

aberto senão um caminho de vulgarizacão, tomado em mãos "pela geracão de finanya e

brazileirismo", 'sem codices de luxo nem ttadigôes herdadas d'opulencia, fina ta.vez

por calculo, espalhafatona por basofia, e sem o menor laco de raca, solidariedade

hierarchica, ou nascimento" (10), na explicacão de Fialho de Almeida, empenhado num

afã equívoco em engrandecer "a sociedade de Lisboa em 1840", por contraposicão â

dos "vencidos da vida" a que pertencia.

Do desejo civilizador desta cidade já tratámos e sabemos, a nível de

infraestruturas. das realizacôes arquitectônicas e urbanísticas os limites do

efectivamente feito. A câmara, o governo e os "cidadãos ilustrados" sem possibilidades

de assumirem grandes projectos -

nalguns casos felizmente para o futuro, como

analisámos, num situacão limite, a propôsito da proposta para prolongar a Rua Nova
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da Trindade, fazendo demolir a igreja de S. Roque (1 1) - concenttavam as suas fracas

energias num enredo de "aformoseamento". Ele conduziu â arborizacão e calcetamento

decorativo do Rossio, â modernizacão do Passeio Público, â abertura do jardim de S.

Pedro de Alcântara, â construcão de passeios e demolicão de dezenas de

abarracamentos, â normalizacão de becos e arruamentos, ou a outras pequenas

intervencôes que então não referi porque a sua importância foi meramente simbolica,

sem gerar nenhum dinamismo urbanístico significativo.

Mas podemos enumerar alguns mais: a iniciativa do "tenente general Euzebio

Candido Cordeiro Pinheiro Furtado, sendo governador do Castello (de S. Jorge) pelos

annos de 1841 a 1846" (12) de mandar arborizar a envolvente (Fig.126) e decorá-la

com "calcadas de mosaico". transformando-o "n'um dos sitios mais aceiados de

Lisboa", digno "de ser visitado como lugar de recreio": a arboriza(;ão uimbém da "Rua

direita da Junqueira" que, o articulista do Universo pittoresco (13), em 1843, achava

que "campêa" com a Rua Augusta: se esta levava a "primazia", "por mais alinhada e

regular em seus edifícios", aquela era "mais alegre e espacosa, (...) mais rica de

edificios elegantes e formosos, por seu aspecto variado, pela companhia de um passeio

plantado d'arvores, pela visinhanca do Tejo, e finalmente por sua situacão tão soberba

e aprasivel"; o cais da "Alfandega grande" ao Terreiro do Paco. "aformoseado

modernamente com uma fileira de arvores que se estende a todo o comprimento da

fachada, aos pés das quaes sam cercados por uma grade de páo outavada, tendo o

centro cheio de flores" (14), melhoramento que se estendia ao novo "tilheiro que é de

ferro, de primoroso desenho e trabalho". sustentado por "oito grossas columnas",

encimadas por "oito carrancas de ferro" para expelirem as águas das chuvas; o arranjo

da "elegante columna que se ergue no centro da praca" do Pelourinho que, em 1844,

"a excellentissima Camara Municipal de Lisboa mandou limpar e dourar a esphera que

o domina, colloeando-se-lhe, por essa occasião uma grade de ferro" (15).

Esta preocupacão pela arboriza<;ão, se representava sobretudo o desejo de

"aformoseamento", adquiria também empíricos contornos higienistas, certos com as

polémicas europeias epocais sobre a cidade industrial e confirmados, por exemplo,
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num pequeno artigo enviado ao Diário do Govemo, em 1842. com o título "Outra

lembranca á Camara Municipal de Lisboa. e ás mais do Reino" (16). Reconhecendo

que "as arvores são da maior utilidade em cidades populosas como Lisboa; pois teem a

propriedade de regenerar o ar que respiramos; absorvendo o gaz acido carbonico (que

se exhala de todas as materias no estado de fermenta<;ão). e exalando o oxygenio

puro", propunha a arborizacão do "Terreiro do Trigo", para tornar "mais agradaveis os

chafarizes. e tanques que ficam ao pé", transformando aquele sítio 'em um passeio

publico dos mas agradaveis". Para a economia da execucão, sugere que se utilizasse,

como era habitual em muitas obras púbhcas e camarárias, "os presos do Limoeiro, e

Cova da Moira", "os immensos entulhos, e lixos, que os carros da limpeza extrahem

das mas, o que muito convêm para que as arvores em pouco tempo se desenvolvam" e

o "viveiro do Campo Grande", donde deveriam vir "os plátannos e demais arvores, que

tiverem já oito ou dez annos". Bem â maneira do positivismo nascente, termina o

assinado "R.U." por recomendar a leitura do "terceiro tractado de Raspail sobre

arvores, ha pouco traduzido e augmentado com magnificas notas. pelo Sr. Dr. Antonio

Joaquimde Figueiredo".

Este tipo de participacão de várias "lembrancas" de cidadãos empenhados, que

por diversas vezes encontrámos, é um dos aspectos mais interessantes da vivência de

Lisboa nos anos fundadores do liberalismo e manifestava-se também, com outro brilho

cosmopolita, na decoracão das lojas da Baixa e do Chiado, intt(xluzindo alteracôes

definitivas nos prospectos pombalinos (doc. 88, 89).

Segundo Júlio Castilho, "foi em 1834. segundo ouvi a várias pessoas, que a loja

lisbonense entrou a civilizar-se; e o arquitecto que deu a estes pousos do pequeno

comércio uma feicão mais parisiense chamou-se Possidônio da Silva" (17). A

actividade de decorador do arquitecto estrangeirado, na época do seu maior

empenhamento, quando, depois do arranjo da Sala dos Senhores Deputados em S.

Bento, tentava, sem resultado, interessar a Câmara Municipal nos seus projectos para o

Passeio Público. refazia a tribuna real em S. Carlos. instalava a Assembleia lisbonense e

modemizava diversas casas aristocráticas, foi depois continuada por Lodi, antes de ser
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pratieamente monopolizada por Cinatti e Rambois. Sucessivamente, eles terão

contribuído para fazer das mas do Carmo e Garrett (Fig.127), ainda na expressão de

Castilho. "o boulevard des Italiens, a Regent Street, a puerta del sol, o unten den

Linten, o Corso de Lisboa"...

Simultaneamente, nesses anos já proximos do meio do século, animavam-se os

salôes partieulares. No da célebre Maria Krus â rua Formosa -

que era então "a

corbeille de todas as ambiyôes politicas que pretendessem abrir passagem para a

evidencia e para o mando" (18) - Garrett, um dos seus mais assíduos frequentadores,

leu, pela primeira vez, o Frei Luis de Souza; na casa do conde de CarvaJhal, na Rua de

S. Felix, foi instalado, em 1849, um teatro inaugurado com Mademoiselle de Belle-Isle

de Alexandre Dumas (19), desenhado por D. Luís da Câmara Leme e instalado num

mês "no pátio grande, contíguo âs salas"; nos arredores, além do brilho maior da

quinta das Laranjeiras em cujo teatro "se representou em português. francês, italiano e

inglês" nas diversas réeitas quase semanais dirigidas por maestros muitas vezes

italianos, representava-se Uimbém no palácio da família Palha, no Dafundo, sobretudo

na "estacão balnear", entre "famosos pic-nics". na época em que Garrett "aí viveu as

suas Folhas Caídas" (21).

A par das representacôes teatrais, das reuniôes nas diversas Assembleias, dos

jantares aristocráticos e das noites de glôría no S. Carlos, onde se organizavam

partidos ã volta das artistas de moda, o que sobretudo ficou destes anos febris foi a

memoria das espaventosas festas: as do Farrobo claro, particularmente a dada em

honra de "D. Maria II" que escolheu a peca a representar
- "o Duque D'olonne, em

francês". opera comica com letra de Scribe e Saintine, música de Auber (22) - nos

intervalos da qual "o baile retomava o seu élan". Célebres foram também as dos

marqueses de Viana, no palácio do Rato, que teve então obras consideráveis. Além da

capela, desenhada por Manuel Joaquim de Sousa (23), foi reconstruída a fachada

posterior e introduzida a nova escadaria, com preciosas guardas em ferro forjado de

um luxo muito Luís Filipe (Fig. 128,1-3), que, attavés de duplo lan<;o, conduzia aos
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salôes, rivalizando em "opulências decorativas" com moveis "riquíssimos" e "os mais

adoráveis objeetos". fomecidos "ã compita" por Londres e Paris (24).

Depois do êxito do sarau de Dezembro de 1840, animado pela voz do Marquês

de Nisa, a nomeada desta casa atingiu o auge com o "brilhantissimo baile" de Janeiro

de 1843. quando se abria, "pela segunda vez", "o salão de jogo e leitura"' que, no

centro formava "uma meia lua, sustentada por duas belas colunas, e estava forrado de

papel moiré amarelo". Os convivas admiravam "um vaso de bronze dourado, cheio de

flores e cercado de velas". "um toucador de vemieil ttabalhado em relevo, e de prata

dourada, no estilo que o milanês Albertoli renovou em Itália no século XVIII", c os

objectos que sobre ele se acumulavam, "de ouro primorosamente cinzelado, destinados

a servico de toiiette" que haviam pertencido a D. Mariana de Austria. E havia "as

porcelanas e talhas japonesas. a mobília marchetada de metal e tartaruga da sala dos

retratos, os sumptuosos cortinados, o lustre de 140 velas". Multiplicavam-se "as

poltronas regência", "os espelhos â Pompadour", "os canapés, as consolas, os bonneur

de jour, os tremos, os fauteuils de medalhão, e as pêndulas, em estilo Luís XVI" Na

sala de jantir, "dividida em colunas" e com 'as paredes forradas de mármore âs cores",

luzia a "esplêncida baixela da casa" que teria sido oferecida por Catarina da Rússia ao

embaixador português, sendo depois vendida ao Barão de Quintela, avô da entâo

segunda marquesa de Viana.

Segundo o contributo de Fialho de Aimeida, que retomou as memorias de Pinto

de Carvalho (25), um e outro agarrados âs cronieas minuciosas da efémera revista

feminina L' abeille, na festa de 1842 inaugurara-se "amfumoir de estylo turco, o qual

era todo forrado de estofos orientaes, e tinha a mobilia de porcellana, e uma lampada

de bronze pendcnte da abobada, copia da que existe no muser de Madrid, e pertenceu

á mesquiui moura de Granada". Muito apreciados eram "os luxuosos albuns,

encadernados em velludo, marroquim do Levante e madreperola" que "fixam a

reminiscencia de todos os sitios pitorescos do mundo, a Italia, a Escocia, a Hespanha,

a Suissa, e relembram saudosamente ao touriste, o itinerario das suas viagens de

prazer". Mas a máxima surpresa veio da "colleccão de cameíias japonicas que revestia
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as paredes da sala de jogo, em arbustos arboreos, cujas hastes ehegavam até ao tecto ".

Terá sido essa a primeira vez "ou uma das primeiras tenuitivas feitas entre nôs para

applicar a horticultura á ornamentacão dos interiores, aproveitando d'aquella as

surprhendentes maravilhas decorativas que encerram as chamadas plantas de luxo".

O luxo das festas da "sociedade de 1840" e dos interiores em que elas decorriam

foi de efémera duracão e, apesar do relato minucioso da suprema elegância do

vestuário dos elegantes da época, homens e mulheres, a pintura, a viver então os

primordios da eampestte "revolucão" romântica de Tomás de Anunciacão e dos seus

amigos, não a registou. A rápida ruína das principais casas desta ostensiva aristocracia

de raiz burguesa não permitiu também a conserva<;ão dos valores decorativos méveis,

restando do seu brilho apenas as pinturas requintadas das salas dos palácios do

Farrobo, no Alecrim e nas Larangeiras, actualizadas e acrescentadas a partir de 1820.

Aliás, nos últimos anos, a Patuleia avangava do norte sobre Lisboa, os salôes e as

suas festas - algumas a favor dos recentes Asilos de mendicidade - eram um reduto

protegido em relacão á rua, onde se confrontavam tropas inimigas. "em desordens,

cada vez mais temerosas (que) eontinuavam todas as noites (26). A crise cartista,

"suspensa pelo braco estrangeiro", ameacava seguir a guerra civil popular que

dilacerava Paris e, apesar dos bailes, quermesses e "toiradas a favor das victimas dos

uitimos acontecimentos" (27), do "pão" e da "sopa economica", oferecidos pelos

"Caixas Geraes de Tabaco, Sabão e Polvora" (28) ou pela Câmara Municipal com a

ajuda das "casas religiosas" que ainda existiam (29), a fome e as epidemias eram

quotidianas na capital. Reinava uma desorganizaeão absoluui dos servigos municipais,

quer em relacão â higiene quer âs normas, tão penosamente antes impostas, de

regularizacao urbanística e arquitect6nica. Mas já se anunciava a Regeneracão que,

para Lisboa, significou a conquista de um ritmo de progressiva civilidade que "os anos

de inquietacão" românticamente desejaram sem conseguir promovê-la, senão em sinais

efémeros cuja eficácia estava por adquirir.
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III - A CIDADE DA REGENERA(;ÃO, 1851-1874



7. A URBANÍSTICA: EMPIRISMO, TECNICTDADE E UTOPIA



7.1. A Companhia das Obras Públicas e a circunvalacão da cidade

Como se sabe, o programa da Regeneracão teve importante antecedente político,

economico e financeiro no Cabralismo dos anos de 1840. Sem, naturalmente, nos

interessar elucidar este primeiro surto desenvolvimentista, importa referenciá-lo em

relacão ao seu objectivo de dotar o país de um sistema modemo e extensivo de vias de

comunicacão: "O estado das communicagôes de qualquer paiz é o decisivo criterio da sua

civiliza<;ão; e neste sentido, pena é dizê-lo, mas é mister confessa-lo, não ha algum outro

na Europa, a não ser a Hungria, tão atrazado como o nosso". afirmava-se, em 1 de Abril

de 1845 na Câmara dos Deputados (1), aquando da discussão da polémica decisão

governamental de celebrar um ambicioso contrato com a recém-criada Companhia de

Obras Púbíicas. E embora a oposicão, através do discurso inflamado e rigorosíssimo de

Joaquim Antonio de Aguiar o tenha considerado "monstruoso" e "inconstitucional", ele

viria a ser aprovado por CarUi de Lei (2) com a finalidade, nomeadamente, de se

realizarem as estradas do Porto e Minho, previstas desde 1843, melhorar-se a barra do

Porto e edificar-se a respectiva Alfândega, consttuir-se um "caminho de ferro desde as

margens do Téjo até á fronteira de Hespanha" e abrir-se a "circumvallayão da Cidade de

Lisboa".

É este úitimo projecto que aqui nos interessa. Como retrospectivamente recordou

um depuuido, em 1849, ele foi aprovado unanimemente como "despeza eminentemente

productiva, e não so productiva, mas política e moral" (3) porque visava "alliviar em

grande parte os habitantes de fora (da cidade) da oppressão que estão sofrendo". Tal

devia-se a "fisealisayão da alfandega das Sete Casas, que se estendeu em 1841 além das

barreiras da capital, foi levar uma praga ás circunvisilhani;as della, fazendo soffrer aos

habitantes f6ra das barreiras um vexame eontinuado, obrigando-os a abrirem as suas
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portas a toda a hora ao furor da fiscalisacão, e a dar-lhe conta de tudo quanto teem em

suas casas ".

Tratava-se, portanto, de uma iniciativa fundamentahnente fiscal, numa época

incerta ainda dos seus valores liberais que mantinha, do Antigo Regime, a tributa<;ão dos

produtos que entravam dentro da cidade -

"que se chama noutros paizes octroi" -

justificados pelas "vantagens, que pode e deve gosar o individuo, que habita em uma

capital como é Lisboa", 'porque tem illuminayão, tem policia para Ihe guardar a

propriedade, tem theatros, bons passeios, os preparos neeessarios para se acudir

repentinamente a um incendio". Mas, simultaneamente, a circunvalagão era entendida

como realizacão urbanística: desejava-se que Lisboa tivesse "umas barreiras semelhantes

aos Bou/evards de Pariz, que sirvam de passeio e distracyão, e ao mesmo tempo de

commodidade, e de vantagem, e com utilidade publica" (4).

A partida. os capitalistas da Companhia das Obras Públicas que assumiam esta

pretensão, por contrato com o Estado - entre os quais se contavam figuras prestigiadas

como Francisco Ribeiro da Cunha, José Maria Eugénio de Almeida ou Tomás Maria

Bessone - estavam dotados das melhores intencôes. Assim, o Diario do Governo de 13

de Abril de 1845 noticiava que "Segunda feira passada sahiu no paquete para Londres o

Sr. José Maria Eugenio de Almeida, umdos Directores da Companhia, levando consigo o

Sr. João Chrysostomo de Abreu e Sousa, distincto Official do Corpo de Engenheiros, e o

Sr. Joaquim Simôes Margiochi, Engenheiro Civil da Escola de Pontes e Calcadas de

París". Pretendia-se adquirir ali 'muitos instrumentos, maquinas e utensilios,

principalmente com o fim de servirem de padrôes pelos quaes se faca nas fabricas do Paiz

tudo quanto fôr possivel" e "conciuir ajustes ou contractos com Engenheiros e ojtros

homens technicos, indispensaveis para as grandes obras projecuidas".

No entanto, esuis auspiciosas expeetativas depressa sairão goradas. Apesar do

eompromisso assumido, logo em Maio de 1845. a Companhia consultava o Estado para

clarificar os objectivos da eircunvalagão, interrogando se ela deveria ter "unicamente por

fim a fîscaiisagão" , "concorrer também para a defesa, em caso de necessidade"', "ou
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deverá também ter por fim o afomioseamento da Capital?" (5), conjunto de questôes

que se julgaria, naturalmente, já esclarecido antes da assinauira do contrato...

O Governo terá respondido positivamente a todas estas dúvidas e, por isso, no mês

seguinte, a Companhia soliciuava "a planta da linha de defeza da Cidade, que existe no

Archivo Miiitar, efora levantada em 1834 pelo Coronel José Dionizio Corrêa da Serra

e desenhada pelo Major Miguel Joaquim Pires" (6) para "os trahalhos preparatorios da

circumvalagão da Capitai" . Quase um ano depois, afirmava-se que a "dita obra" ficaria

conciuida "dentro de cinco annos, contados da approvagâo do plano", então quase

terminado, faltando "para elte se poder apresentar, a conclusão da copia em limpo de

alguns trabalhos do projectos, que assimficará ultimado em poucos dias" (7).

Mas, a drástica alteraeão da situacão política, representada pela queda de Costa

Cabral e o início da Patuleia, condenou ao fracasso esfâs iniciativas: a Companhia

suspendeu todas as actividades logo em 1846, embora so em 1849 fosse nomeada uma

"Comissão encarregada do exame e liquidagão das (suas) contas" (8). Na verdade, em

relayão â Circunvala<;ão, aliás como aos outros projectos, nunca se chegara a passar de

estudos gráficos.

A obra, todavia, renasceria com o efémero regresso de Costa Cabral ao poder em

1849. Nesse ano, o governo apresentou, å Câmara dos Deputados, um orcamento de 52

()()()$()()() para "a obra da circumvala<;ão da cidade" (9) mas então, ao contrário do que

acontecera em 1845, encontrou vozes contrárias que o deputado Fontes Pereira de

Mello assumiu. Sem pôr em causa que "a obra (...) considerada debaixo do ponto de vista

fiscal, é em verdade util", duvidava da capacidade do governo para, simultaneamente,

exciuir "o termo de Lisboa do circulo das Sete Casas" e organizar uma indispensável

guarda fiscal "a pé e eavallo". Por isso receava que a "obra da circumvaila<;ão" se

reduzisse "a um muro levantado na periferia da eidade", "como uma fortifica<;ão bem

construida, mas que não tendo defensores dentro della, o inimigo a poderia atacar e

entrar sem resistencia: é isto que ha de acontecer, se o Governo não organisar a

fiscalizayão". Pretendia também esclareeimentos sobre o referido orcamento de 52
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()()()$()()() "porque não posso suppôr que a comissão propozesse uma somma destas, sem

que para isso tivesse os dados sufficientes".

E embora tivesse votado contra este rúbrica. e fosse apoiado na imprensa por um

verdadeiro artigo de "Economia Politica", procurando provar que, em Franca, no único

país onde havia "circunvalayão, os resultados eram desastrosos" (10). Fontes Pereira de

Melo ficou isolado neste debate. O ministro da Fazenda presente afirmou que "enfando

para o Ministerio estava a obra em principio" (11) e não teve dúvidas em continuá-la

"não obstante não estar autorisada, porque vi a sua importância": em visita â "linha toda

da fiscalisacão" confirmara que "a maior pane da (sua) circumferencia (...) tem casas com

communicacão para dentro da eidade, e em outtas partes tem aberturas por onde o

contrabando pode entrar sem obstaculo algum". Aumentara o orcamento, em fungão das

"52 semanas, denu-o de cujo praso a obra deve estar completa" e, "em consequencia das

exphcayôes que me deu o inspector das obras publicas", fizera corrigir a amerior

"direeeão", assunindo neeessárias expropriagôes.

O resultado da obra foi apreciado, em sessão de Camâra, em 2 de Junho de 1853

(12), quando ela já havia comecado a funcionar, pelo deputado José Estevão, a proposito

da questão das 'linhas de defesa da capital". Recordando que, em 1845, se pretendera

que a Companhia das Obras Públicas, com o projecto da circunvalagão, tivesse assumido

tatnbém aquele objectivo, verificava que assim não acontecera. A decisão fora tomada

"abruptamente e sem o devido conselho", e "nenhum deputado viu a planta da

circnmvalla^ão da cidade" onde "há sitios em que custa a passar a duas pessoas a par ".

Esta opinião foi corroborada por Cunha de Sotto Mayor que sugeria "um passeio"

ao local para venfiear "com a mão na eonscieneia, se já se viu obra mais estupida e mais

selvagem" (13) onde "a nacão" gastara "80 contos para se andar por cima de penedos e

outeiros". Mesmo assim, José Estevão, que Uilvez não a tivesse percorrido. entendia que

"a linha de circumvallagão eomo indicagão de recreio será talvez muito bonita" mas não

justificava o pre<,o de "53 contos" que teria custado "cada Km", "isto é nem mais nem

menos do que está destinado para o caminho de ferro de Santarem". Para a defesa,

definitivamente não servia, o que, aliás não era problema. Ainda segundo o verbo
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acutilante de Estevão, "a nossa independencia é uma independencia protegida e garantida

pelo protectorado inglês"...

Encerrava-se assim, sobre o caracteristico optimismo pragmático com os liberais

lidavam com a Historia, um episodio longo da histôria da cidade: a questão das linhas de

fortificacão, nascida, em termos modemos, com a Restauracão de 1640, e retomada,

como preocupacão maior, no tempo de D. João V, por Manuel da Maia (14). A

circunvalacão aproveitara, em grande parte. a memoria dos seus trayados (Fig. 129,1.),

reconvertendo-os a breves finaJidades fiscais que, antes do fim do século, se

reeonverteriam de novo para se tomarem os contornos de avenidas novas, a Duque

d'Avila primeiro, a Morais Soares depois. Terão. entretanto, disciplinado a enttada de

produtos em Lisboa mas nunca se reconverteram em Passeio Público citadino: foram, de

facto. apenas uma barreira modesta, sem dinamismo urbanístico, a não ser na

organicidade do seu proprio corpo. Como a seguir veremos. o aperfeicoamento da

capital, em termos de "aformoseamento" e de processo de civilidade, não se cruzou com

a circunvalagão, fosso distante, cruzado com as operosas estradas do termo, para

Campolide, Benfica, Lumiar ou Sacavém que, aJém dos circuitos de veraneio,

articulavam, imemorialmente, sobretudo as hortas e quintas de dentto e fora portas.

Notas

1. Diário da Camara dos Senhores Deputados, 1 de Abril dc 1X45. pag.s 7-15.

2. Synopse dos trabalhos legislativos da Camara dos Deputados nas sessôes ordinarias

de 1844-45, pag.s 14 IX.

3. Diario da Camara dos Senhores Deputados. n°6. 7 de Maio de 1849. pag. 100.

4. Idem, ibidem, pag. 101.

5. AHMOP. MR 2D- 1R, 6/11.

6. Idem, ibidem, Ofício de 2 de Junho de 1X45.

7. Idem, ibidem, Oficio de 24 de Abril de 1X46.

8. Idem. MR 2D 1R 12 1. ano de 1849. Ver também Diario da Camara dos Senhores

Deputados, 184X: "Relatorio axsinado pclo Secretario de estado dos Ncgocios da Fazcnda". 2X de

Fcvcrciro.
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9. Diario da Camara dos Senhores Deputados. n° 6. 7 de Maio de I X49, pag. 96.

10. ,4 Liga. n"s 9 e 10. 1X49. pag.s75-76. $9-90. assinado por C.A. da Costa.

1 1 . Vcr nota 9.

12. Diario da Camara dos Senhores Deputados. 2 de Junho de 1X53, pag. 26.

13. Idem, ibidem, pag. 32.

14. VcrROSSA. Waltcr. 1990.

7.2. O processo de civiliza^ão da cidade herdada

7.2.1. Dos casebres do Loreto ao Largo Luís de Camôes

Apesar da continuada accão das primeiras vereacôes liberais, contra as "barracas"

que continuavam a pejar sítios nobres da cidade desde o terramoto, diversas situacôes de

ruína transitararn ainda para a segunda metade do século. Caso paradigmático da

dificuldade da Câmara Municipal em fazer cumpnr o pombalino "prospeeto da cidade"

era, â ilharga do Chiado, os chamados "casebres do Loreto" (Fig.130), antigo palácio

Marialva. De facto, desde 1835, que os moradores "da Rua direita do Loreto e Hosta

Scca" pediam a sua demolieão (1) e, por diversas vezes, a Câmara intimou "o Mordomo

do Duque de Lafôes" (2) no sentido de proceder â reconstrucão ou â venda. Em 1837,

pensou-se ter encontrado uma solu<;ão que foi aprovada, em reunião da vereacão em

Outubro daquele ano (3): considerando que era "de reconhecida utilidade publica a

formagão de uma praga no iocal onde actuaimente existe o pardieiro pertencente ao

duque de Lafães, no Loreto, e não podendo a Camara por si sá empreender uma obra

tão importante porfalîa de meios para satisfazer o valor das expropriagôes" , o vereador

Domingues, "atendendo por outro lado aos desejos manifestados pelos principais donos

dos prédios que circundam o referido pardieiro". propunha convocá-los 'para
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dectararem por escrito a soma com que cada um está pronto a concorrer para a dita

obra".

Ou seja. tratava-se de mais uma manifestayão da alianga da Câmara Municipal com

os munícipes ilustrados que vimos ter sido frequente, pelo menos no plano das intencôes,

em todo este período. A reunião chegou a realizar-se, com a presenca, entre outros, do

Conde de Farrobo, cujo pai formara â sua eusta a praya Barão de Quintela, e de José

Ferreira Pinto Jr., então proprietário da casa nobre que pertencera a Higino Dias Pereira

(4), tendo conduzido â proposta de 4 0OOS0O0 "que estavam prontos a dar diversos

proprietarios daquellas circumvisinhangas em virtude de que á Municipaiidade pertence

reformar em confoimidade com a lei todos os predios que como este informe e irregular

deturpam e obstruem os lugares publicos da cidade contra o prospecto da sua

reedificagão" . No entanto, o duque terá continuado a resistir, opondo-se â expropriacão,

de modo que, no ano seguinte, em 1838, mais uma vez a Câmara repete a intimida<;ão

para que "no /- de Julho do corrente comece a demolir e edifîcar predio regular no

pardieiro que possui entre o Largo das duas Igrejas" (5). Esforcos baldados que

mantiveram o sítio, intacto na sua ilegalidade, até 1850!

Seria afinal por intervenyão do Governo que o assunto se resolveria, na sequência

da "Representayão", dirigida pela Câmara "a sua Magestade" (6), com o apoio, em

diversos momentos, de vários deputados como José Estevão que, em 1853 (7), a

proposito da discussão do oryamento. refere a "expropriayão intentada mas não concluida

ácerca de um cochicholo que constitui uma das maiores deformidades que ha na capital".

Considerava ele a situayão lamentável, "quando ha outras iniciativas cle embelezamento e

a rua do Chiado tem certo movimento. certos sinais de riqueza, luxo e gosto". E conciuía:

"O que eu peco é que queiram ilusttar a Regeneragão de que não fiz parte, mandando

arrasar aquellas ruinas e embellezar aquelle sitio".

De facto, em 24 de Julho de 1854, aprovava-se finalmente, naquela Câmara, o

Projecto de Lei de Rodrigo da Fonseca Magalhães (8), autorizando a expropriacão "por

causa de utilidade publica (d)o terreno compreendido entte o Largo das duas Igrejas, Rua

do Loreto, Travessa dos Gatos e Rua da Horta Seca" que deveria ser "estregue â Câmara
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(Municipal) para o applicar á formacão de uma praca segundo plano que for aprovado

pelo Governo". O principal expropriado era j "casa de Lafôes", com "12 locatarios", que

"não obstante o modo precario de empregar seus capitais, levanujram predios e

realizaram bemfeitorias" e a iniciativa era considerada "manifesuimente um pensarnento

civilisador". Por isso, "decorrido quase um seculo desde que por esclarecidas provisôes

foi regulado o plano da cidade". importava que "a demolicão dellas não seja mais

atrasada".

Na discussão que antecedeu esta aprovayão. alguns deputados não resistiram a

apresentar as suas proprias propostas (9) para o futuro da praea. Rivara manifestou que.

ali. "uma praya nua fica ttiste e desigual porque não está ligada com o outro largo

vizinho, o do Loreto". Para o evitar, sugeria que "se construa um edificio (...) em cujos

andares superiores seja collocada a Bibliotheca Nacional e eujo andar terreo sirva para

Lojas, armazens de venda e bazares", admitindo, desde logo, um rendimento de 5

( )()().$()()( ) rs... Tarnbém Júlio Pimentel, em breve eficaz presidente da Câmara Municipal.

se opunha a que "naquelle local se faya unicamente uma praya nua". Não concordando

com a instala<;ão da Bibliotheca, para o que achava mais adequado o Convento do

Carmo, preferia uma "construecão elegante e ao mesmo tempo um pequeno Palais

Royal, uma rotunda com lojas e bazares.

Prudentemente, Carlos Bento referiu, por seu lado, que havia que contar eom a

"inexperiencia dos nossos arquitectos para juntar o aformoseamento ao util": "Nos

corremos o menor de todos os riscos possiveis decretando o nivelamento. Ora um pede

uma bibliotheca. outro uma casa de banhos e outros esuibelecimentos: um pede

architectura gothica. outro arehiteetura de um outro genero e não nos entendemos mais".

Também com a concordâneia de José Estevão - "deciaro desde já que voto contra toda a

especie de edificayão naquelle local" -, o Presidente concluiu: "Aquillo de que ha mais

necessidade dentro de uma capital e no sitio mais frequentado é de espayo (...). O que se

carece no Chiado é de espayo(...). Se vamos a indiear que este lugar ha de servir para as

experiencias dos architectos, corremos todos o risco de empregar mal a somma que

applicarmos para o embelezamento daquelle sitio".
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Passado o assunto para a responsabilidade da Câmara Municipal, não deixaram de

apresentar-se outtas propostas. Uma delas (doc. 90) sugeria que, na nova praca, "se

cstahelega um mercado de fîores", que venderia também "aves exoticas", em forma de

"amphiteatro". "para disfargar a differenga do nivel- que existe entre a rua do loreto, e

a rua da horta Sêcca". com "uma galleria em forma de semiellipse" ,
"construida de

fcrro e coberta de vidraga" e "dois pavilhôes nos extremos". No eentro "do terreno

livre", edificar-se-ia "um tanque com repucho e no resto" formar-se-iam "jardins" .

Uma segunda proposta, datada já de 1860 (doc.91). informa-nos que o "iargo

resuitante da demoligão dos cazebres da Riui do Loretto está senindo de reunião de

gaiatos que com seus jogos incommodam os viandantes" e que "alguem" teria oferecido

"huma pequena gratifîcagão a quem aprezentasse o melhor Projecto para embellezar

aquelle sitio que merecesse a approvagão da ex.ma Camara". No entanto, "não

constando que ninguem tenha ate então offerecido nenhum, nem deliberagão alguma se

tenha tomado a tal respeito", "o abaixo assignado", Joaquim Antonio Nunes de Oliveira,

morador na Rua das Chagas, "em caza do ex.mo Conde de Cunha", atrevia-se a

apresentar a sua. Sugeria que, "depois de aniveiar-se o terreno", se erguesse "hum

square á imitagão dos que adomam a Capital da Gram-Bretanha" , com "engradamento

de ferro sentado sobre hum parapeito de canteria e com quatro portas centraes nos

lados, as que poderão fechar-se durante a noite" . Todo o terreno seria "piantado de

arbustos postos symetricamente com bancos de permeio" mas, o essencial, residia no

arranjo do centro: "hum grupo de collumnas, que deveram servir de base a tres estatuas

= huma de Affonso Henriques, como fundador da Monarchia: á direita desta, a de D.

João /- como sustentaculo da independencia Nacional, á esquerda da l9, a de D. João

4- como Restaurador da mesma monarquia" .

O autor da ideia achava que ela ofereceria "hum bonito aspecto, e hum logar

asssaz agradavel para quem alli quizer passar alguns momentos", tendo a vantagem de

recordar "constantemente a quantos transitem por estes sitios as tres epochas mais

memoraveis da nossa historia". Estava certo que ela poderia ser realizada por "huma

Subscripgão aberta para este fim" que teria bom acolhimento "mesmo no Pago e por
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toda a Nobreza Portugueza" . Observava ainda que, para facilitar a implantayão, o largo

poderia desenvolver-se em dois patamares, que as estátuas, devido ao muito trânsito do

sítio, deveriam "ser pedestres, e as columnas não (...) exceder de oito metros de aitura"

c que. se o projecto fosse escolhido. desejava "ser concultado para designar as

actitudes que dcvam as estatuas que devem ser allegorias ds epochas que conforme o

meu pensamento entendo que devam reprezentar" .

Naturalmente. o interesse destas propostas não reside no seu conteudo ingenuísta

mas dos sintomas culturais que elas veiculam, manifestando uma divulgacão de termos -

o mereado de flores. o Palais Royai. o square â inglesa mas com ajardinamento "â

francesa" -

que misturam figuras clássicas -

o "amphiteatro" e os pavilhôes -

com

influxos românticos -

os bazares ou a celebra<;ão da Historia nacional -

expressos tarnbém

na citayão de materiais como o ferro e o vidro. Ambas, e igualmente as deias

apresentadas pelos deputados, sugerem o desejo de aformoseamento e aetualizayão

civilista da cidade, procurando a fuga â repeticão da norma pombalina que estruturava a

envolvência. Mas a sua formulacão, desgarrada de eonceitos urbanísticos, parece ser uma

espécie de grau básico do urbanismo, se entendermos por ele o gesto de marcar o espago

que, sem justificacão funcional, visa apenas a apropriacão simbolica.

A decisão final não se afastou desta intenyão. Em Agosto de 1860, movimenuim-se

ainda duas comissoes, uma pretendendo erguer um monumento ao Duque da Terceira e

outra a Luís de Camôes (10) mas, no mês seguinte, já a opcão parece tomada a favor da

úitima, quando Pezerat, como engenheiro da Câmara, indicou "algumas correccôes com

as quais concorcia o seu autor Victor Bastos" (11), numa rara colaboracão positiva que

melhorou o primeiro projecto do escultor (doc. 92-95), beneficiando este, bastante

jovem, da maturidade e disciplina clássica de Pezerat. Concretamente, o engenheiro,

aceitando o delineamento da praca (fig.130.1), impôs uma simphficacão e depuracão do

monumento porque "n'um monumento estatuario tudo deve ser sacrificado ás figuras

scuipturaes, a architectura deve ser singela, pura de proporgôes, deformas, de petfîs, e

defacil execugão, para não distrahir a vista da obsetragão das figuras"'.
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No entanto, apesar das rápidas decisôes de 1860, ainda em 1862, o Duque de

Saldanha, presidente da "Comissão central promotora da subscripyão para o monumento

a Camôes". oficia â vereaeão para saber "se a estátua passa ou não para a entrada do

Passeio do Rossio" (12), conciuindo-se que havia quem continuasse a querer distinguir a

terraplanagem do largo da encomenda do monumento a Camôes, por se achar menos

digno o recente espayo. preferindo uni-lo â aura já cimentada do Passeio Público.

A Câmara deliberou então não aceitar a proposta para, mais uma vez, se consultar a

"Academia de Belas-Artes e aquelas pessoas que julgar conveniente para darem o seu

parecer" (13), optando definitivamente "pela nova Praya denominada de Luís de Camôes"

(14). A "colocacão da pedra monumenuil do monumento" realizou-se em 28 de Junho de

1862 (fig.130.2), na presenya do recente rei D. Luís (15) vindo a inaugurayão a ocorrer

em 9 de Outubro de 1867 (16) (fig.130.3). Uma e outta cerimonia constituiram

excepcionais festas eívicas, consideradas pleito celebratorio do poeta que "se finou,

desamparado e pobre" e que a "nayão portugueza" (17) demorara quase três séculos a

homenagear. Mas agora, eom o apoio do rei D. Fernando e de D. Pedro V, que ainda

aprovara o modelo em 1860, quando ele foi exposto ao "exame público", "na sala dos

payos do concelho municipal de Lisboa", resgatara-se aquela "ingratidão", através de uma

"subscripcão (...) a mais avultada de quantas se recolheram tanto de nacionais como de

estrangeiros", para a qual particularmente conttibuiram os 'tantos miihares de

portuguezes" do Brasil. Na comissão promotora, além dos argentários do regime e da

aristocracia política, destacavam-se Antonio Feliciano de Castilho, Mendes Leal e

Antonio da Silva Túlio, reunindo a literatura romântica com a nascente olisipografia que

o último representava.

Depois dos sucessivos fracassos envolvendo o monumento a D. Pedro IV no

Rossio e do trauma nacionalista que constituira a realizacão do Teatro Nacional, esta era

a primeira celebrayão monumental do novo regime: aos espíritos mais esclarecidos, havia

nela ainda a memôria da inauguracão faustosa da estátua equestre de D. José I, um século

antes, e um sentido desejo regenerador de retomar essa época de progresso iluminista,

articulando-o com os ideais civilizacionais do liberalismo. O facto de Camôes ser o
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veículo desta intenyão, constitui uma subtil situagão: celebrava-se o génio, e a nacão nele

encarnada, mas também o homem incompreendido e a gloria perdida do império, oj .seja

o heroi positivo e o heroi derrotado. a gloria e a decadência da pátria. Sem dúvida que

estes contraditorios sentimentos românticos foram decisivos para o impacte ideo!6gico

úo acontecimento, o proclamado e o rasurado, gerando uma intensa identifuayão

colectiva.

A festa da inaugura<;ão do monumento, erguido em cinco anos. foi longamente

descrita nas páginas do Archivo pittoresco (18): "o sol inundava de esplendoi as ruas da

cidade tumultuosa: tudo eram galas e flores, e as amplas bandeiras desenrolavam com

ufania as suas quinas triumphaes; o ceo estava azul e sereno, sereno e azul o Tejo, nem

uma ruga no cristal do rio, nem uma nuvem na têla do firmamento!", ou seja, Lisboa

participava, como metáfora, mas que era corpo e Historia, no ritual animado pelas "môs

de povo". O seu "tumultuar risonho e ruidoso" misturava-se com "as musicas marciaes",

calando-se um e outro quando "o hymno grave e magestoso resoou de todos os aldos em

homenagem solemne". Todos se comoveram perante a figura do poeta de bronze,

"erguido no seu pedestal de marmore, mais erguido ainda no seu pedestal de gl;>ria",

"poisando a mão na espada", contemplando "mudamente Lisboa" e buscando "o Tcjo" :

"Lazaro que és hoje um Christo, mendigo que és semi-deus".

O autor do monumento, o escultor Victor Bastos, recebeu, das mãos de D. Luís, o

grau de Oticial da Ordem de S. Tiago, justo reconhecimento de um trabalho artístico que

agradava a todos pela dignidade plástica da figura do poeta, solidamente modelaca, de

acordo com uma matriz estética classicizante. Com quatro metros de altura, sobre um

pedestal octogonal de sete, ela tomava-se uma espécie de coroamento, e ampliayão, do

largo do Chiado (fig. 130.4,5), como espelho frontal, encarando os frontespícios das

igrejas úo Loreto e da Enearnacão. Envolvido inferiormente pelas estátuas em mármore

de oi to figuras da cultura clássica portuguesa, num iconografia erudita que soube

reconverter a alegoria â celebracão da memoria, o monumento era deliberadamente

didáctico mas essa intencionalidade epocal nao perturbava a sua energia expressiva e

simbolica: a estátua de Camôes passava a marear um sítio essencial da articulaeão da
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cidade, substituindo as esquecidas portas de Santa Catarina mas como que,

organicamente, transportando a sua funcão delimitadora e orientadora de trajectos.

Esta apropriacão romântica de um lugar de rigoroso tracado pombalino,

enriquecendo. com o seu corpo redondo, a ortogonalidade das artérias envolventes, deve

ser situada numa tradicão vinda da época mariana, quando foram abertos o largo de S.

Carlos e o do Barão de Quintela e que teve, como reahzacão intermédia, o jardim de S.

Pedro de Alcântara (19). A sucessão de pequenas pracas e jardins foi um dos contributos

mais significativos do urbanismo de uma época incerta que herdera a cidade

classicamente delineada. O seu geometrismo seco perturbava a sensibilidade volúvel do

tempo que, como afirmavam os deputados, aquando da discussão do futuro do sítio dos

casebres do Loreto, não tinha arquitectos em quem confiar, pedindo uns a "architectura

gothica, outro a architectura de um outro género" (20). Neste contexto sem referentes, o

pombalino era a memoria e a malha organizadora: incapazes de preencher os vazios das

ruínas que ainda herdaram, os românticos souberam escavá-las, substituindo a

arquitectura pela ritmicidade do espaco.

7.2.2. O gosto dos jardins

De acordo com preocupacôes intemacionais, relacionadas com o higienismo e o

"aformoseamento" das cidades, as vereacôes municipais da Regeneracão empenharam-se,

com sistematicidade. na arborizacão de Lisboa. Se algumas propostas não se realizaram

senão pontualmente
- como a de adquirir "o terreno inculto" envolvendo as igrejas de

"Nossa Senhora do Monte, Graca e Penha de Franca" "para aí plantar arvoredo" (21) -,

o presidente da Câmara orgulhava-se, em 1864, da obra realizada nesta área (22), "no

novo jardim de S. João Nepomuceno", com "trinta árvores diversas", na Praga Camôes

("oitenta ulmeiros"), na Praca do Principe Real ("cinquenta e quatro ulmeiros"), no Largo

de S. Roque ("trinta olaias"), e já no Largo de Santos, Avenida 24 de Julho e Praca de

Alcântara. Em 1865, o vereador do Pelouro afinnava (23) que se tinham plantado "mais
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de 6 000 árvores", propondo então, com geral aprovacão a "arborizacão da Praya do

Comércio".

Além dos espayos novos, que em breve analisaremos, esta intencão civilizadora

incidia sobre lugares antigos da cidade, como S. João Nepomuceno ou S. Roque, ou as

prestigiadas pracas pombalinas, uns e outtos envolvidos nesse paradigma breve que todos

designavam por "aforrnoseamento". Com ele não se regenerou de facto a cidade cuja

insuficiência do sistema de esgotos e de abastecimento de águas se agravava, como

dramaticamente provaram as últimas grandes epidemias dos anos de 1850. Iludiam-se,

todavia, positivamente os problemas por resolver e, sobretudo, intensificava-se um

entendimento da cidade como espaco lúdico. de lazer e passeio. promovendo os espacos

exteriores em lugares de convivencialidade, uma espécie de outros cafés e botequins, ou a

alternativa cosmolita das hortas, que faziam parte da vivência burguesa, no sentido amplo

do termo, como componente essencial dos seus valores de debate político e afirma^ão de

ciasse. Tinha passado o tempo dos salôes particulares e das suas retumbantes fesus, as

cerimonias religiosas eram uma sombra da magnificência de outrora, o quotidiano

acelerava-se com o comboio e o anúncio da ttacyão eléctrica, a cidade laieizava-se e,

nesse movimento, os pequenos jardins eram o convite â paragem e ao encontro, numa

sociedade ainda exclusivamente masculina mas onde as mulheres comecavam a sair â rua

e se desenvolvia, sobre as crian<;as, novos critérios de educayão, ligados â descoberta e

ritualizagão da irfancia.

Creio, por isso, que a promocão destes espacos deve ser encarada, conjunujmente

com a divulgacao do calcetamento decorativo de passeios e largos e a cobertura das

fachadas com azulejos de fabrico industrial, como uma das marcayôes expressivas mais

fortes do urbanismo romântico que, nos anos de 1850-1870, sem resolver nenhurn dos

problemas fundamenuiis da urbe, a moldou perenemente. Com uma luz nova e

interrupcôes miúdas e aprazíveis que foram compondo a imagem variegada de L sboa.

Mas apesar de alguns gestos dispersivos, que represenuim o lento alargar da cidade, eles

incidiam sobretudo sobre as figuras já consagradas pelos hábitos de cosmopolitismos. Em

primeiro lugar, evidentemente. o Passeio Público.
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7.2.2.1. Modernizagôes e projectos para o Passeio Público; o Jardim de

S. Pedro de Alcântara

Definitivamente modelado pelas obras da primeira vereacão municipal. nos anos de

1830-40, o Passeio Público foi sendo depois "aformoseado" com a conciusão da cascata

no extremo norte, a remodelacão do lago central, cujo repuxo foi substituído por uma

pinha, eventualmente de melhor efeito estétieo, a renovaeão do arvoredo que, no entanto,

permaneeia fiel â disposicão geométrica inicial (24). A sua aura não advinha, todavia,

destas actualizacôes modestas mas do facto de ele ser o espaco por excelência de

nivelamento social da cidade, frequentado pelo rei D. Fernando (fig.131,1.), pela

aristocracia, política e intelectual, e aberto âs camadas crescentes da pequena burguesia

desde que, em 1852, por sugestão do "Sr. Braamcamp", a Câmara aprovou que ele

pudesse ser frequentado por "todas as pessoas decentemente vestidas, sem excepcão de

homens de jaqueta e mulheres de capa" (25).

Nesse palco dos rituais da vida burguesa, propício â sua partieular cultura do ver e

ser visto, sujeita ãs regras da discri<;ão e dos enredos que os romances epocais

enunciavam como cartilha sentimenujl, a municipalidade sonhou implantar um fracassado

"Café-concerto", "â maneira dos que neste género há em Paris" (26), e realizou, com

imenso sucesso, sessôes de iluminacão pública em noites de verão cujos lucros revertiam

para os asilos de mendicidade.

A de 1857, ficou narrada nas páginas do Semanario illustrado (27) (Fig.13 1,2.3.).

Considerava-se um progresso a abertura do Passeio â noite e louvava-se a iluminacão

com "balôes de cores, e lustres variegados" que "apresentøva a certa distancia um

espectaeulo summamente encanuidor, e para nôs inteiramente novo". Em "todo o

comprimento da rua" principal havia "serpentinas de cinco lumes, que collocadas em

sentido transversal, faziam parecer de longe uma longa fita de luz". Panicularmente

apreciado foi o arranjo da cascata "arrebicada toda com lamparinas de cores, que a certa
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distancia tinham a apparencia de uma d'aquellas edificacôes de mbis e d'esmeraldas,

levantadas d' improviso pelo moco Aladino com o auxilio da sua maravilhosa

alampada".Também os balôes das "ruas collateraes", "postos a curtas disujrcias",

"pareeiam forma" todos juntos uma abobada luminosa, que trazia á lembranca as mesmas

transformaeôes feiticeiras".

Apesar deste empenho em gerar uma attnosfera de sonho, identificadj, no

imaginário romanesco da época, com cenografias orientalizantes, utilizando "16 086 luzes

de illuminacão" e completada eom as sessoes de "fogo de vista", o articulista achava que

o rendimento apurado. em dez noites, no montante de "nove contos e tantos mil reis",

donde se puderam tirar "cerca de quatro" "para os pobres ", era "de certo bem diminuto,

comparado com o que poderia esperar-se n'uma capital, cujos moradores se queixam da

falta de divertimentos que padecem, e sobre tudo da ausencia de logares em que possam

agradavelmente passar as noites calmosas do estio".

Os lisboetas civilizados ansiavam por uma cidade cuja imagem idealizada era

sempre Paris e compreendiam mal como continuavam a fracassar os "cafés-concertos" e a

animacão urbana dos alguma vez visitados boulevards: como se recusassem a ver que

aquela capital representava um país que não entrara ainda no ritmo da industrializayão e

cujo suporte fundamental era o dinheiro dos emigrantes brasileiros torna-viagem, ligeira

aetualizayão de um regime de sobrevivência que tinha um imenso passado. Mas essa era a

dimensão real do Passeio Público, então já ameacado pelos sonhos de um ttansformar

exactamente em boulevard aberto e operativo.

Também. o segundo passeio da capital, o jardim de S. Pedro de Alcântara, foi

completado nos anos de 1860 com as cortinas protectoras (28), para obstar â voga dos

suicídios de que foi palco, e com o arranjo áo tabuleiro inferior. decorado com bustos "de

grandes homens", vindos das oficinas da Academia de Belas-Artes. A sua sitjacão

pitoresca nunca se tornou um lugar de moda como o Passeio Público, sendo frequentado

de dia pelas criancas e â noite pelos namorados, como evoca, já tardiamente Gervásio

Lobato, nas páginas de 0 Ocidente (29).
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Havia. no entanto, quem lamentasse este destino poueo cosmopolita. Assim terá

aeontecido com o "sr. consul da Russia". segundo a Revista popular que, em 1852.

publica uma proposta sua. recomendada "á camara municipal" (30). Considerando 'que

este sitio é sem dúvida o mais pitoresco. mais central. e mais arejado de Lisboa".

procurado por "todos os estrange.ros. chegando á capital" pelo seu "bello panorama

natural". lamentava o seu enquadramento urbanístko - "um quartel de soldados. um

chafariz, rodeado de gallegos nojentos" -. julgando indispensável, "pata dar vida a este

sitío. e interesse á camata e o aos emprhendedores'. "construir (...) um pavilhão de

bonita architectura, tendo um andar com arcadas em roda, e com portas envĸlracadas;
e

por cima um terrasso de asfalte. d'onde se veja os arrebaldes de Lisboa, e uma grande

parte da Cidade".
Na sua opinião este equ^pamento

deveria ser alugado a algum dos mats

conceituados propnetários de cafés ou
restaurantes de Lisboa

- "ao Marrare, Matta. Osti"

-. "de noite illuminado por gaz, com
mustca fôra (como "o boulevard des Italiens ou os

Champs-Elisées cle Paris)", atrauido "os passeantes que
vem dos batrros mais altos da

cidade, de Buenos-Ayres. do Rato, etc. e querem tomar neve. cerveja. chá. ou comer um

pastel ou um b.ffe. são obrigados a descer até o Rocio, Caes do Sodté, ou Chiado: Se

tudo .sto encontrassem em S. Pedro d'Alcantara, la f.canam. e gosariam de fresco,

durante o verão, até ás horas adiantadas da
noite".

Esta sugestão cosmopol.ta não teve sequênc.a, o mesmo acontecendo com o

projecto de um "edifîao elegante para exposicão das beilas-artes" que foi proposto ã

Câmara, através de uma "Sociedade promotora" (31) que tena os me.os. combmada

"com uma companhia de edificacão", para "a construccão do referido prédio".

pretendendo apenas que lhe fosse disponib.lizado o "terreno que medeia entre o chafariz

de S. Pedra d'Alcantara e o parapeito do passeio que olha para norte". Informando a

proposta. o engenhe.ro
Pezerat. em 1866 (32). afirma que "o mesmo terreno é destinado

á abertura de uma rua nova indispensavel para as communicacôes
da zona media e do

Bairro Alto. evitando assim as grandes voltaspelo Salitre, Calgada
da Gioria e Calcada

do Duaue. impraticaveis ás carruagens". Este projecto. chegou a ser apresentado em

reun.ão da vereacão, no mesmo ano (33), mas não teve continuidade. tal como o edifício
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que Pezerat, "para não inutilizar este projecto". propunha deslocar mais para norte,

ressalvando que precisava de ser corrigido porque se trauiva "de um prospecto sem

caracter artistico" , "destituido de todo o gosto, e contraroa ás regras d'arte, em que

mesmo estão esquecidos todos os preceitos de saluhridade".

Não havij terminado ainda em Lisboa o tempo do empirismo que ttanska dos

cidadãos ilustrados para as iniciativas de "sociedades promotoras e de edifica<;ão", com o

mesmo rasto de pobreza e ausência de qualificacão artística ou técnica. Também na

Câmara, apesar da capacidade e dedicaeão do novo engenheiro, os projecws se

sobrepunham sc.m resolucão. No entanto. a expressiva figura orgânica do pequeno jardim

que, romantica nente, passara a representar, como frente urbana, o Bairro Alto, iria

repetir-se, em termos de qualidade, nos dois jardins que a Regenerayão doou â cidade.

7.2.2.2. O jardim da Estrela

Segundo um rigoroso artigo publicado no Arquivo pittoresco (34) de 1858,
"

o

pensamento inicial de construir em frente do templo e convento monumental do

Santissimo Coracão de Jesus um jardim publico, no logar onde existiam algumas terras de

semeadura de pouca vaha, e poucas casinholas de feia e pobrissima apparencia, deve-se

ao sr. conde de Tomar, quando depois da segunda restauracão da carta constitucional

(em 1X42) foi elevado ao cargo de presidente do conselho de ministros e rranistro

secretario d'estado dos negocios do reino". TraUiva-se pois de uma transformacão epocal

do projecto de Pina Manique que, nos anos de 1790, desejara implantar, numa praga

monumental, o monumento a D. Maria I que encomendara em Roma (35).

Com o contributo mecenático de "5 000$000 réis", oferecido pelo Barão de

Barcelinhos, comprara-se. por 4 000S000, os terrenos "á massa falida de Antônio José

Rodrigues" Fig.132,1-3), entregues â Câmara em 1842, aproveitando-se o remanescente

para "terraplanar aquelle local" (36). Aliás, esta já antes pensaria no aproveitamento do

local, como prova a planta levantada pelo Architecto da Cidade, Malaquias Ferreira Leal,

em 1X40 que elaborou depois, exactamente em 1842, dois projectos do delineamento do
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jardim e da envolvência (Fig.132,4-5). Em qualquer deles, prevê-se a integracão do lado

oriental da Travessa dos Ladrôes na praca e apresenta-se um esboco da distribuigão do

arvoredo. segundo uma malha reticular, ligeiramente mais elaborada no segundo,

prolongado a oriente e isolando, a norte, um "viveiro de plantas e arbustos da Ex.ma

Camara". Sem qualquer dúvida, Ferreira Leal inspirava-se no desenho adquirido do

"jardim å francesa" do Passeio Público, ignorando as críticas de que ele era então objecto,

pela sua falta de "naturalidade" (37).

As obras não se chegaram no entanto a iniciar devido, segundo o eitado artigo do

Semanario ilustrado, âs "discordias civis de 1844 e 1X46" que impediram "tanto o

governo como a municipalidade" de "tratar da execucão do plano, de antemão tracado,

tão breve como se desejava". De facto, so em 1850 o assunto é retomado, tendo a

Câmara nomeado "uma comissão", representada pelo seu Presidente, "para traujr com o

Ministro do Reino sobre os meios de se levar a efeito a obra do Passeio do Largo da

Estrela" (38). O governo prometeu dotar o município com "fundos necessários" mas tal

não terá acontecido: em 1851, este deciara que "se via na necessidade de despedir os

operários que ali trabalhavam uma vez que não foi habilitada pelo Governo para poder

continuar a dita obra" (39).

Ultrapassados os constrangimentos financeiros,
ainda nesse ano, Malaquias Ferreira

Leal elaborava as "Condigôes com que a Ex.ma Camara Municipai de Lisboa, vai

mandar arrematar afactura dos Portaes deferro, pelastras e paineis
entre estas para o

fichamento do Passeio Pubiico do Largo da Estrella" (40). Os desenhos a seguir

encontravam-se, "em ponto grande", segundo o mesmo caderno de encargos, "expostos

ao público", e não creio que eles fossem as várias propostas, elaboradas pelos arquitectos

da Reparticão das Obras Públicas de Lisboa, Valentim José Correia, Manuel José de

Oliveira Cruz e Paulo José Ferreira da Costa. conservadas no ANTT (Fig.132.6). Como,

desde 1834 vinha acontecendo, a Reparticão das Obras Públicas terá sido ultrapassada

mais uma vez pela lideranya da Câmara Municipal, tudo levando a crer que o desenho

final dos muros e das portôes de acesso, talvez mesmo dos gradeamentos, seja
da autona

de Malaquias Ferreira Leal.
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Entre o qie aqueles modestíssimos arquitectos haviam proposto e o efectivamente

feito não havia, no entanto, diferengas apreciáveis, a não ser a maior robustez e economia

do projecto camarário que foi duramente criticado por J. da C. Cascaes (41) por

"despreso não motivado das regras da arte; e falta de unidade de concep<;ão". Tão graves

erros. o articulisUi encontrava-os no facto da 'ordem jônica" predominar "em todo o

engradamento" mas as portas se apoiarem "em dous pilares rusticos, demasiado grossos,

corôados com vasos desproporcionados". Nestes, "se á primeira vista o triglipho, que os

orna. nol-os annuncia doricos, vê-se depois que, por acachapados, estão fôra das

elegantes dimensôes d'aquella ordem". Não se coibindo de citar "os Vignolas e P;iladin

(sic), apesar de mestres. erraram ás vezes" por não seguirem o "rigor das regras",

admosta o arquitecto: "como é que n'uma face de engradamento jonico se foram

empregar nos pontos mais notaveis, as portas, pilares de uma ordem innegavelmente

inferior?!". Esta infraccão ao "a.b.c, da arte" repugnava "á estabilidade apparente; um

dos principios que o architecto jámais poderá despresar, sem que o mau effeito c.a sua

obra o aceuse".

Por isso, não tinha dúvidas em afirmar que "a architectura do Passeio da Estrella

está, em nosso sentir, não so longe das honras de uma construc^ão modêlo, como para

gloria do paiz, e da epocha de illustra<;ão em que vivemos, muito fôra para desejar;

porém, inferior á reconhecida capacidade de alguns dos nossos artistas". A solugão teria

sido pôr a concurso a obra, sob a autoridade da "Academia das Bellas Artes*' cujo voto

pudesse ser "ainda reforcado com o de pessoas idoneas, que se Ihe agregassem,

formando-se por este modo uma grande commissão artistica".

Crítica excessiva e de um formalismo académico, ela era posterior â defesa de S.J.

Ribeiro de Sá áo "esthilo eciectico" como proprio da época que se vivia (42),

manifesuindo o culto dos valores ciassicistas largamente dominante, pelo menos em

textos críticos. Todavia, o jardim, propriamente dito, agradou a C. Cascaes, parecendo-

lhe que "as maiores difficuldades de execuyão acham-se bem compensadas por uma

perspectiva mais pictoresca e recreativa". Reconhecia que "os grandes alinhamentos dos

antigos jardins substituem-se geralmente nos modernos por curvas, mais ou menos
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graciosas" e que essa substituicão, eomo ali acontecia, era "até certo ponto jusrificada"

porque 'tudo quanto a natureza tem de mais bello contoma-se, por via de regra, em

curvas de infinita variedade: o céo, o mar, as arvores, e até a propria figura humana,

creada á imagem e similhanya de Deus!". Por isso o jardim lhe parecia muito mais

conseguido que o Passeio Público, permitindo a multiplicayão das vistas, sobretudo da

"pequena montanha russa, ou antes verde" que "susprehende e encanta". Mesmo assim,

recordava que "a linha reeta" uimbém possuía "effeito optico" e que talvez se pudesse ter

utilizado "por excepyão".

Esta reserva arcaizante não deveria ser subscrita por mais ninguém. Pelo conttário,

louvava-se o trabalho dos "habilissimos jardineiros Bonard e João Francisco" (43) que

"afastando-se do methodo seguido no passeio mandado plantar pelo marquez de Pombal,

aproveitaram habilmente os accidentes do terreno, conseguindo levantar um tracado que

satisfaz todas as condicôes, e que não apresenUĩ a monotonia dos antigos jardins e matas

de recreio"(Fig. 132.7). No espaco disponível, eles haviam reunido "alguns lagos,

imitando escrupulosamente a natureza, uma soberba cascaUj, a que so falta, para produzir

mais pittoresco effeito, maior lencol d'aguas, elegantes Kioscos, estufas, pequenas e

airosas fontes, um grande pavilhão de apparatoso risco", emiquecendo a fruicão de um

lugar já favorecido pela "sua prazivel situayão, entre o soberbo templo fundado pela

rainha e senhora D. Maria I, e o amplo edificio do nosso excellente hospital militar,

avistando-se, por entre o vicoso arvoredo, ao fundo, de um lado o Tejo coalhado de

navios, e a soberba margem que limita pelo sul o nosso magnifico porto; por outro, os

cyprestes ponteagudos do proximo cemiterio dos protestantes".

O pavilhão referido, que aparece reproduzido numa estampa que acompanha o

artigo que temos vindo a citar (Fig. 132.8), fora já desenhado por Pezerat que dirigiu

também a fase final de todas as outras consttuyôes. Constituído por uma colunata aberta,

ladeando um corpo central de dois pisos, coroado por frontão triangular, manifesta o

gosto classicizante deste arquitecto que enconttaremos em todas as outras obras da sua

autoria, de algum modo contradizendo o sentido romântico do jardim, ou antes alargando

o seu eclectismo.
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Nas obras. haviam-se consumido, até 1858, 76 7245203, em grande parte oMidos

por donativos, entre eles do "sr. Visconde da Esttella, actual presidente da Sociedade

Portugueza de Beneficencia, no Rio de Janeiro" (44). A evidente prosperidade da colônia

brasileira que, pouco depois, contribuirá Uimbém para o monumento a Luís de Camôes.

foi, nestes anos, uma das mais importantes alavancas da modernizacão da cidade num

sentido amplo oue se estendia aos apoios å imprensa periodica mais qualificada e ao

mercado de Belas-Artes, ainda dominado pelos românticos mas onde a estética

naturalista não tardaria a manifestar-se. Neste caso, os resultados foram notíveis,

enriquecendo imageticamente a envolvência da bela basílica da Estrela e sugerindo uma

articulayão de circuitos que so no tempo camarário de Ressano Garcia seria delineado

com o projecto da Avenida Pedro Álvares Cabral e já da futura Infante Santo. De

imediato, a sua acessibilidade era limitada, servindo, em primeiro lugar, os populosos

batrros de Santa Isabel, S. Bento e o nascente Campo de Ourique, mas como que

espraiando para ;) oriente as abundantes manchas verdes das casas particulares da Lapa.

Simultaneamente, este jardim, que introduziu em Lisboa, a marcayão do "jardim â

inglesa", como intengão paisagística inovadora, casava-se bem com o Cemitério dos

ingleses de que nada então o separava, intensificando o sentido romântico do sítio e a

extensão do arvoredo. E possível aliás admitir-se que a sua matriz organizativa. mais livre

e "natural" que a dos cemitérios portugueses, tivesse contribuído para as opcôes de gosto

do plano do jardineiro Bonard. Ou seja, a ampla zona de Lisboa que, segundo Manuel da

Maia, deveria ter crescido a volta do novo palácio real pôs-terramoto (45), e fora, de

certo modo, imageticamente ocupada pela basílica da Estrela, continuava a manifes-:ar as

sua.s virtualidades urbanísticas, reconvertidas aos desejos de representayão social e as

novas necessidades do entendimento da fmicão da cidade. Se a igreja se voltava ao

passado, o jardim era um equipamento que o futuro sobretudo justificava e, nessa

articulayao sempre problemática dos tempos longos da vida de uma urbe, a memoria

qualificava-se. Sem plano, por decisôes empíricas distanciadas umas das outras, mas

Lisboa tinha ainda o que não posso senão designar por uma espécie de alma que tudo

organicamente absorvia. dotando-o de sentido.
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7.2.2.3. O jardim do Principe Real

O "sítio da Patriarcal Queimada" ou do "Real Erário" foi, a par dos "casebres do

Loreto", uma das mais famosas ruínas de Lisboa que tardaram a desaparecer. Como ah

aconteceu, os projectos não faltavam para aquele vasadouro imundo onde se fazia

Uimbém mercado de porcos. Em 1838, no seu afã, permanentemente adiado, de dotar a

cidade de novos equipamentos, a Câmara Municipal ordenava ao seu Architecto que

levantasse "a planta do terreno no Largo da Patriarcal Queimada que deverá servir

para se fazer naqueíe locai um mercado púbiico" (46), intencão não concretizada mas

que pressupunha uma intervenyão requalificadora, confirmada pelo Aviso de 1841

ordenando "que d'ora avante fica suprimido o vasadouro publico na Patriarcal Queimada,

podendo os particulares que o precisem de fazer, dirigir-se á Rua dos Pousos a Campo

d'Ourique (...) a Valle Escuro e a Valle de Pereiro" (47).

Sucede-se o silêncio característico da paragem das iniciativas urbanísticas,

coincidindo com a agitagão poh'tica do final da década de 1840, e, sô em 1852, se terá

decidido abrir um jardim naquele espaco de esplendorosas memorias arquitect6nicas não

concluídas, do palácio dos Tarouca ao Real Erário, desenhado por José da Costa e Silva.

Nesse ano, estava a iniciar-se o terrapleno do terreno (48) mas s6 em 1861 se aprovou "a

planta geral da Praca do Principe Real, resolvendo-se em seguida que assim se

comunique â reparticão Técnica afim de que daqui âvante não haja a menor alteracão

sobre este assunto" (49). Simultaneamente, a Companhia das Águas associava-se ao

projecto. iniciando a constru<;ão de um reservatorio de água. e erguendo, sobre as suas

"abobadas", uma "bacia" (50), o lago do futuro jardim que, segundo Ana Cristina Tostôes

(5 1 ), terá aproveitado o "desenho do octôgono central" do Real Erário apenas iniciado.
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Entretanto. surgira uma característica proposta epocal para dignificar o sítio,

apresentada por Antonio Feliciano de Castilho, em carta enviada ao Duque de Saidanha,

em 1X53. que o seu filho, Júlio de Castilho, designará, e bem, por "utopia de Casrilho"

(52). Querendo honrar a memoria da Rainha, "quinze dias antes failecida", o poeta

propunha "um monumento util e pratico", constituído por "dois edificios", sobre a Raa da

Procissão (depois Cecílio de Sousa) e a Rua Formosa (depois do Século), "um para

cursos livres tanto de instruccão pnmaria como de ensino superior, conferencias

scientificas, etc. n'um vasto amphiteatro presidido pelo retrato da senhora D. Maria II; o

outro para saraus poeticos e musicaes, concertos, etc, presidido pelo retrato do Rei

Artista". Os ante-projectos terão chegado a ser delineados por Pezerat mas "tudo fieou

em devaneio, estava visto; e os dois palacios não passaram da mente do vate humanitario,

e do papel do architecto".

Falhada a componente arquitectonica, o jardim limitou-se a ser isso mesmo,

concluído em 1869, sob a direccão do jardineiro João Francisco da Silva que já

encontrámos do delineamento do da Estrela. O seu qualificado trabalho mereceu-lhe o

louvor da vereaeão (53) e, de facto, as solucôes encontradas confirmam o exeepeional

nível que a arquitectura paisagística romântica adquirira: o seu centro é ocupado pelo

lago octogonal com repuxo e, â volta, as áleas e canteiros desenrolam-se segundo a

figura da curva do "jardim â inglesa", numa muluplicacão de pontos de vista que alonga a

sua vivência, e gera um jogo elaborado de claros-escuros. Particular destaque merece o

enorme cupressus, correntemente designado por cedro (54) cuja ramagem foi crescsndo,

sustentada por uma estrutura de ferro, de modo a compor uma espécie de tecto natural,

diáfano e verde.

Encontrava assim a sua vocacão final um dos mais prestigiados sítios da cidade. Ele

tornava-se um elo pertinente na teoria de pequenas pracas com que o liberalismo dotara a

cidade que, da setecentista prat;a do Barão de Quintela, passava pela de Luís de Camôes

e S. Roque, e se detinha no Príncipe Real, num movimento que foi empírico mas não

menos significante. Manifestava o epocal gosto pelo "aformoseamento" e, implicitamente,

o desejo de enriquecer os trajectos nobres da cidade com uma espécie de palcos
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benevolentes, lugares de repouso e convívio, de fruigão da natureza urbanizada e de

reconciliacão dos cidadãos com a imagem da capital do reino regenerada, existindo para

os servir e representar, de acordo com os valores ideologicos de uma civilizacão cada vez

mais internacionalizada.

A inauguracão do jardim, no final do período que estamos a analisar, e numa época

em que os dinamismos urbanísticos fmalmente ganham consistência, gerará uma série de

iniciativas na envolvente que devem, pelo menos, ser enunciadas: depois de se conciuir a

cortina sobre a Rua da Procissão, anunciada em 1864 (55), desde 1868, decide-se o

alargamento da Rua dos Moinhos de Vento (logo depois designada por D. PedroV),

implicando morosas expropriacôes e demolicôes para o que concorreram diversos

proprietários da área (56) e se estenderá, já nos anos de 1870, ao Pátio do Tijolo (57) e,

com menor eficácia, ao Alto do Longo (58).

A par da requalificaeão das acessibiiidades, o jardim do Príncipe Real depressa se

tornará uma unidade Uimbém arquitectonica que abrangeu a modernizacão da frente

orienuil, a mais antiga, e a edificacão de raiz das resuintes, com um raro conjunto de

gosto eclético que atingiria a máxima expressão no palacete neo-árabe de Ribeiro da

Cunha, cujo projecto data de 1877. Voltaremos, na altura propria, a algumas destas

impositivas casas mas desde já interessa sublinhar que, com a ausência de programacão

que foi característica dos anos do romantismo. o resultado final tornou o Passeio do

Príncipe Real numa espécie de jardim interior, donde a cidade mal se divisa, a não ser por

lances súbitos, eonstituindo-se como que a antítese de S. Pedro de Alcântara, aberto

como cenográfico miradouro. Como se Lisboa, empiricamente elaborada, se desenrolasse

e enrolasse, procurando representar os movimentos fluidos do adivinhado Rio,

moldando-se, com postura exotica, aos ritmos da luz ou recriando a memoria sinuosa das

suas colinas.
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7.3. O desejo de ruptura

A par do empenhamento no "aformoseamento" da cidade. a Câmara e o Governo

revelam. sobretudo depois de 1850. uma preocupacão crescente pela sua mais profunda

regeneracão. De facto, a populacão de Lisboa manifestava finalmente um imoulso

demográfico significativo, as actividades comerciais
mas também industriais progrediam,

havia uma situacão de acalmia política, posta ao servigo de uma ideclogia

desenvolvimentista, mas a capital do reino mantinha-se tolhida nas suas acessibilicades,

com más estradas internas, sem rede de esgotos nem abastecimento de água suficiente,

com fortes taxas de imigra<;ão cujos contingentes se acumulavam nos bairros populares

degradadíssimos. Consequência
desta situacão, sucediam-se os surtos epidémicos quase

anuais, concentrados, como acontecia na zona de Alcântara, devido á poluicão da

respectiva nbeira (1), ou dramaticamente generalizados nos anos de 1855-56 e 1857,

marcados, respeetivamente. pela colera (mais de 3 000 obitos) e pela febre amarela (mais

de 5 600 obitos) (2). Veremos que a relativa rapidez com que se realizou o aterro da

Boavista foi devida ao choque provocado por esta dramática conjuntura de morte,

estimulando também a discussão sobre a urgência de um "Plano geral de melhoramentos"

cujo progresso seria, todavia, muito lento. De imediato, a Câmara acentuou a sua

capacidade interventiva. em grande parte através da maior eficácia da sua Reparticão

Técnica, dirigida, desde 1852, por Pedro José Pezerat.

Uma memoria, dirigida ao Ministro das Obras Públicas em 1864 (doc.96) quando,

segundo as suas prôprias palavras estava indigitado para "architecto chefe na repartigão

qtte V:1 Lx- tencionna organizar" (certamente a "comissão" e não a "reparticão"
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encarregada do "Plano geral de melhoramentos"), permite apreciar o vasto cunículo

deste homem, então com cerca de 63 anos, pois nascera em Paris em 1801.

Depois de conciuir, em 1821 os "estudos para Engenharia Civil", seguira "como

curso d'applicagão. durante quatro annos não sô todos os estudos theoricos da

academia d'architectura de Paris. mas ainda como inspector ás ordens dos primeiros

architectos" fora "empregado em varias obras de construcgôes civis e monumentaes" .

Em 1825. surgina o facto determinante da sua vida: "fui engajado, depois de concurso,

pelo governo do Brazil, com a condigão de estudar durante um anno as construcgôes

hydraulicas na Inglaterra aonde fui recommendado ao íllustre Engenhiero Brunnel".

No Rio de Janeiro, "com a graduagão de Capitão de Engenharia", serviria "um anno na

Academia Militar, encarregado dos trabaihos geodesicos da provincia, levantando a

planta da Cidade, da sua bahia e de seus arredores". Alcangou depois as boas gra^as de

D. Pedro I, como "seu Engenheiro Particular" e, desde 1828, também arquitecto, "como

creado de 2- Classe da Sua Inperial Caza".

Regressado a Franca com a abdicagão do imperador, e não querendo "fîcar a cargo

de S. M", voltou ao "servigo do Governo francez", sendo mandado para Argel, com as

funcôes de "Engenheiro em chefe da provincia de Oran" que desempenhou até 1838.

Aventurosamente, demitiu-se depois do cargo oficial e entrou ao servigo do Governador

Geral, Marechal Bugeaud, integrando uma "comissão de sabios e artistas para a

exploragão da Argelia". Perseguido, ele e a família, por "dysenteria epidemica", optou,

em 1X40, definitivamente por Portugal, "como Engenheiro de Compamhias até 1852 em

quefui admitido, depois de Concurso, como Engenheiro e Architecto da Camara M.ai"

e, quase ao mesmo tempo "nomeado professor de dezenho na Escola Poiytechica e

Architecto da mesma" .

Na Câmara de Lisboa, a entrada de Pezerat destinava-se a "dar desenvolvimento

aos melhoramentos do municipio" (doc.97), nomeadamente em estudos prévios

indispensáveis como ievantar as plantas das marinhas de que é proprieujria, e aquella do

termo, e organisar convenientemente uma planta de Lisboa, para que com estes recursos,

dê ordem a um plano geral de trabalhos, fundando de uma vez um systema economieo de
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administracão". Mas, na verdade, bem depressa o novo engenheiro se veria encarregue de

todo o servico nas áreas do urbanismo e arquitectura. primeiro em acumulacão com

Malaquias Ferreira Leal. e, depois da morte deste, em exclusividade. Não Ihe

desagradaria. decerto, esta desmultiplicagão de trabalho, geradora de prestígio e relativa

capacidade interventora, mas ela teve como consequência preversa a manutencilo de

estruturas já em absoluto desadequadas ao ritmo rotineiro das informayôes e, sobretudo,

â intencão e aprofundar a reflexão sobre o crescimento e regeneragão da cidade.

Avancava-se no entanto: além de uma significativa obra de arquitecto, que c.epois

analisaremos, Pezerat foi autor de todos os estudos e pareceres que a Câmara elabora ou

propôe até ao final dos anos de 1860, quando a doenca o afasta de fun<;ôes que,

oficialmente, manteve até â sua morte em 1872. Por isso, e apesar do fatal incêndio que,

em 1X63, destruiu os Pacos do Concelho e com eles o arquivo da Reparticão Técnica, ele

representa o surto desenvolvimentista da Lisboa da Regeneracão (3).

7.3.1 Os bairros velhos, abertura e alargamento de ruas

Apesar do salto considerável, em termos da regeneracão da cidade, o que se assiste,

até a década de 1 870, é sobretudo a intencôes não realizadas, se exceptuarmos a obra do

aterro da Boavista. Os projectos arrastam-se penosamente, muiujs vezes condenados â

partida por falta de meios mas também estrutura<;ão de planos consistentes em fungíío das

reais possibilidades que, de facto, continuavam a ser escassíssimas.

De acordo com a preocupacão de "aformosear" a cidade, mas coincidindo agora

com uma preocupacão mais efectiva de melhorar as acessibihdades e a circulacjĩo em

geral. registe-se o arranjo e arborizagão do Largo do Conde de Penafiel a S. Mamede,

entre 1X61-67 (4); a lenta reconversão do Campo de Sant'Ana em espaco ajardinado que,

enunciado em 1X61, t.6 a partir de 1879 se tornará efectivo (5), apos o encerramento do

matadouro, a deslocagão da Feira da da Ladra para Santa Clara e a demolicão da Praca

de Touros, esta já fora do período em análise; processo idêntico em relacão ao Campo de
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Santa Clara, cuja muralha de sustentagão foi constmída em 1863. sucedendo-lhe depois a

arborizacão e as "obras de calcada" e passeios, já em final de 1870 (6).

Esta intencionalidade de multiplicar pela cidade centros uTadiantes,

cenograficamente tratados, sem significarem senão a operacionalizacão cosmopolita da

cidade herdada, foi acompanhada de uma série de pequenas intervenyôes, visando alargar

e alinhar velhos arruamentos, como a Calcada de S. Lázaro, a Rua do Telhal e a sua

articulacão com a Rua de Santo Antonio dos Capuchos, a Calcada da Glôria ou vias

depois demoiidas, com a abertura da Avenida da Liberdade.

Falharam projectos mais ambiciosos como a regularizacão urbanística e

arquitectonica da "porta d'Alcantara", considerada, em 1861, "de todas as portas, que

dam entrada a esta cidade. a que se apresenta mais irreguíar e informe" (7), que

deveria ser completada com uma nova artéria, comunicando a Rua do Sacramento com a

Travessa do Chafariz das Terras através do alargamento do velho caminho da Cova da

Moura. segundo projecto final de 1873, assinado por Domingos Parente da Silva

(fig.133). Mas, na mesma zona ocidental da cidade, houve grande empenhamento na

questao da envolvência do Largo das Cortes, longamente estudada por Pedro José

Pezerat.

A proposta final, datada de Fevereiro de 1865 (fig.134), previa duas avenidas de

acesso, pelo lado ocidental e sul - Riui direita de Santos para as Cortes e Avenida da

Rua 24 de Julho para as Cortes - além de uma terceira - Avenida das Cortes para o

Calhariz -

, recuperando o anterior projecto da reparticão das Obras Públicas (8), e

ainda, de ocidente para oriente. abrindo pelo norte a antiga cerca dos beneditinos. a

Travessa Nova ligando a Rua de S. Bento com a Calgada da Estrela. A par desta

ambiciosa cenografia de acessos. Pezerat aproveitava para resolver a articulacão entre a

Lapa e a Estrela. utilizando as cercas dos conventos das Francesinhas. dos Barbadinhos e

da Esperanya, ligadas por uma avemda impositiva, com duas meias laranjas e uma

rotunda donde irradiavam quatro outtas artérias (fig. 135).

Desmesura utôpica, num contexto, bem conhecido do Engenheiro, marcado pela

sistemática incapacidade financeira de execucão, ela exemplifica a sua postura de

425



desadequacão funcional que deve ser também entendida como espelho involunulrio de

falta de pragmatismo e de reais limitayôes teoricas. Perante a evidente impossibilidaie de

concretizar o plano, Pezerat, no mesmo ano, deve tê-lo resttingido, ao projecto, datado

de 10 de Maio de 1865 (Fig.136), que se eoncentta numa única avenida, articulando a 24

de Julho com a Calcada da Estrela, de ortogonalidade comprometida pelo desejo de

respeitar a figura do Convento da Esperanga, que na realizayão final. já no temoo de

Ressano Garcia, viria de facto a ser sacrificado.

Outra marca<;ão significativa deste desejo de regenerar a capiuii. mas sem

consequências, foi então a referência sistemática aos bairros mais antigos da c.dade.

Encontramo-la, pela primeira vez, na "Proposta de orcamento da Repartiyão Técnica",

elaborada por Pezerat, em 1858 (9):

"Os bairros denominados parucularmente Mouraria e Alfama pela estreiteza e mau

alinhamento das ruas. pelas diferencas de nivel e pelo mau estado higienia) e architectonico

(...) precisam ser demolidos e reconsttuidos de novo em nias largas. e bem alinhadas.

prayas arborizadas e edificios em boas condi<;ôes higienicas; para que este trabalho possa

Icvar-sc a eleito em poucos anos é preciso anualmcntc dispendcr 150 (XK)$(XKJ.

(...) Para albergar a popula<;âo quc está acumulada nos bairros citados e para poder

comccar a demolicáo neles é preciso construir cités ouvriêres aonde além de pequenas

habita(;C>es para acomodar a popula<;âo trabalhadora sc estabclccam casas de banho e

lavadouroso..)".

Este pensamento radieal manifesta, além do utopismo característico da época e da

afumacão da figura e saber do novo engenheiro da Câmara, recentemente em funyôes,

quanto estava longe ainda a valorizacão casúcista do urbanismo e da vivência dos bairros

populares que ocorrerá a partir de 1880, com os estudos olisipográficos de Jújo de

Castilho. A intenyão demolidora era característica do pensamento higienista do tempo

internacional e, devemos admiti-lo. so não se concretizou em Lisboa por estrita falta de

meios. Aliás não so em relayão a Alfama e Mouraria, mas uimbém ao Bairro Alto, como

confirma uma planui tardia, sem dúvida de Domingos Parente da Silva, propondo uma

ampla avenida entte S. Roque e a praca do Principe Real que, eom o habitual desprezo
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pelas pré-existências, se propunha alterar a malha quinhentista respeitada pelos urbanistas

pombalinos (Fig.137).

Se este projecto não teve felizmente sequência, em relayão â envolvente do Castelo,

Pezerat pensava poder vir a executá-lo, ou pelo menos iniciáio: em carta ao Governador

Civil, em Outubro de 1859 (10) afuma estar a aguardar "a folha da planta geral (da nova

planta da cidade) (11) que abrange o dito "bairro" para proceder âs correccôes

necessárias do projecto de "rectifieacão e reconstru^ão do bairro de Alfama" que, no

estado em que se encontrava, s6 poderia ser considerado "um esbcx;o ou avant project".

A questão na verdade não passou destes estudos prévios, com algumas propostas

de intervencão imediata para o alargamento da Rua de S.to Estevão (Fig.138), em 1859,

concretizada em planta de pormenor, ou para a abertura de "uma rua desde a Mouraria

até ao Largo do Colieginho, tornando assim aquelie tugar salubre, e sendo esta obra de

grande utilidade para a viagão publica" (12). Já no âmbito do "plano geral de

melhoramentos", que adiante analisaremos, a Câmara repetia, em 1863, a intencão da

"construcão completa do Bairro da Alfama" (13), anunciando, simultaneamente, que

projectava edificar "dois bairros novos: um para famflias abastadas entte o Caminho

Novo, a Calcada da Estrella, as ruas da BelaVista e do Que'has; outro para as classes

operárias entre a estrada de Entremuros, Rua de S. João dos Bemcados e de Santo

Ambrosio até á morta dos terramotos". Observe-se que, de algum modo, estas intencôes

se viriam a realizar com o alargamento da Lapa para Ocidente e a projecta^ão do bairro

de Campo de Ourique, embora no contexto diverso da Lisboa de Ressano Garcia;

recorde-se também que o último dos espacos demarcados naquela proposta corresponde

em grande parte ao territorio que, no século XVIII, Manuel da Maia mandara delimitar

para o novo Palácio Real.

Pezerat, no entanto, foi-se adaptando â realidade da cidade: na sua Mémoire sur les

étiuies d'améliorations et embellissements de Lisbonne, 1865, a que voltaremos, defendia

a prioridade de se construirem bairros para a "classe aisée", "ce qui laissera des

habiUitions disponibles pour le petit commerce et les ouvriers; tandis que les vieux

quartiers comme l'Alfama seront réservés pour la classe la plus malheureuse. Par ce
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moyen tous les besoins seront satisfaits, le prix des loyés diminuera et les pauvres

trouvant â se loger â bon marché, on n'aura plus á se preocuper de construire des

quartiers spéciaux pour cette classe: ee qui est une utopie absurde de la part de ces

prôneurs d'entreprises de quartiers pour les pauvres, car aucun entrepreneur ne sera

jamais disposé á comprornette ses capitaux dans des consttuctions qui ne lui rendraient

pas d'intérêt (...)" (14).

Claro que nem todos pensavam como o velho engenheiro, já doente e demasiado

desiludido: ainda em 1863, o deputado A. Maziotti apresentou um Projecto de Lei "para

a Camara Municipai ser autorizada a levantar um emprestimo com aplicagão á edifiea<;ão

de casas para as classes laboriosas" (15) que veio a ser diferido, num montante até "500

contos" (16). Na tenUitiva de o operacionalizar, a Câmara chegou a reunir com o "Centro

Operário Lisbonense", nomeando uma eomissão para o efeito, assessorada pelo eng.

Pereira de Carvalho (17). Eventualmente, terá sido este o ponto de partida de projectos,

so realizados a partir dos anos de 1880, com o Bairro operário da Calcada dos

Barbadinhos ou o Casal Rolão, a Santo Amaro que afĩnal se adequaria â pequena

burguesia (18). Mas o que predominou de facto em Lisboa, nesta área, foi as inciativas

particulares de patrôes ou filantropicos, segundo o modelo da Vila operária (19), sendo

raras as soiucdes em contacto directo com a rua como a que a Fábrica de Fiacão e

Tecidos lisbonenses promoveu, ao Calvário, a partir de 1873 (20), realizayão única no

período que estamos a estudar, conotável com os dinamismos da Lisboa fim de século.

De imediato, na cidade da Regeneraeão, tudo ficava adiado.

Todavia, duas obras significativas foram reahzadas, uma na totalidade, outra

parcialmente, ficando, no entanto, totalmente delineada. Refiro-me, respectivamente, â

Rua em seguimento á Rua Nova da Paima e â Travessa do Pintor, origem da Rua da

Estefânea, ambas eixos fundamentais para o futtiro alargamento da cidade.

A primeira aparece como necessidade da circula<;ão oriental de Lisboa pela

primeira vez em 1838, quando a Câmara Municipal decide "comprar ou aforar uma

porgão de terreno da dita Horta (do Socorro) para continuagão da Rua Nova da patma
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até d Rtui do arco do Socorro" (21). Tratava-se de uma intencão que não teve então

seguimento, vindo a ser retomada so em 1859, mas agora "até ao Largo do Intendente",

sobre planta "confeccionada pelo eng. P.J. Pezerat", aprovada pelo "Conselho de Obras

Públicas e Minas" em 4 de Abril daquele ano (22).

Seguiu-se um moroso processo de expropriacôes. avaliadas em 22 500S0OO (23),

que ainda não estava totalmente concluído em 1864 (24), embora. entretanto, se

procurasse normalizar o prospeeto arquitectonico da nova rua, a partir de "um pequeno

mas bonito prédio de 2 andares" (25), edificado "em frente â Igreja do Socorro". Por

isso, em 1862, a Câmara oficiava o "Intendente das Obras Públicas" sobre a sua decisão

de "daqui avante se não aprove prospecto algum para edificai;6es de prédios na rua nova

da Palma e seu seguimento que tenham mais de 3 andares" (26). Operaeão complementar

desta, foi a decisão da sua arborizacão, em 1869, feita de "amoreira branca em razão do

produto obtido com a folha destas árvores" (27).

Assim, arrastadamente, se prolongava um rasgamento de origem pombalina, afmal

o primeiro troco da futura Avenida dos Anjos (depois D. Amélia, finalmente Almirante

Reis) que já lhe está imphcita, embora sô viesse a ser operacionalizada no contexto dos

planos de extensão de Frederieo Ressano Garcia, desde o final da década de 1870.

Mas a necessidade de implementar uma circulacão eficaz da capital com o termo

produtivo. neste caso através da activíssima Estrada de Sacavém, levou, desde logo, â

elaboracão de planos complemenujres para o alargamento e regularizacão da Rua direita

de Arroios. estudada também por Pezerat mas cujo projecto que chegou até nos é já

assinado por Domingos Parente da Silva (fig.139), numa linha ortogonal quase

coincidente com a futura Rua Antonio Pedro, embora a sua funcão de eixo viesse a ser

assumida pela Avenida D. Amélia até ao cruzamento com a Circunvalacão, no lugar

anunciado da Praca do Chile. Ou seja, na fase final do período que estudamos, quando,

como veremos, estava a funcionar a Comissao para o "Plano Geral dos Melhoramentos",

algumas das questôes vitais do futuro da cidade encontravam-se delineadas, deixando a

aperceber uma continuidade orgânica, entre as iniciativas a partir de 1860 e as do período

seguinte que as corrigiu e executou, com uma equipa técnica mais qualificada e
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actualizada, dispondo de meios financeiros e de um contexto desenvolvimentista bastante

mais favorável.

Reflexão idêntica poderia ser feita em relacão â proxima Travessa do ?intor

embora, neste caso, o empenho pelo seu alargamento e regularizacão adviesse da

necessidade de melhorar os acessos ao Hospital de D. Estefânia, então em consttucão,

por iniciativa de D. Pedro V. O processo inicia-se em 1861 (28), encontrando sucessivos

e habituais adiamentos pela dificuldade de concluir as expropriacôes (29). Em 1871, o

vereador Albuqueque considerava "que tudo estava pior do que dantes", fazendo-se eco

"'dos clamores da imprensa e do publico que lastimam ter-se prineipiado semelhante obra"

(30) que, no entanto, foi decidido continuar "a pouco e pouco conforme as circunsu'incias

o permitissem" (31). Todavia, dois anos antes, em 1869, uma notável planta, assinada por

Domingos Parente da Silva, mostra o delineamento definitivo da Rua e Largo da

Estefânea. e o loteamento do respectivo novo bairro, prolongando-se até ao recente

Matadouro da Cruz do Tabuado (Fig.140). Perante o rigor do desenho da malha

proposta, confirma-se os consideráveis avancos entretanto realizados pela projectayão

camarária. Na verdade, como se disse, os dados do futuro de Lisboa estavam, nesta

zona, definitivamente lancados.

7.3.2. 0 Aterro da Boavista

Antes de analisar a realizacão urbanística mais significativa, em termos funcionais e

simbolieos, da Lisboa da Regeneracão. parece-me necessário referenciar os antecedentes

não directos mas que, lentamente, como quase sempre acontece na vida das cidades,

foram elaborar.do a sua possibilidade, na aparência apenas articulada com

condicionalismos proximos.
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Aliás, com esta nota prévia, limito-me a seguir a metodologia de Artur Loureiro

que. em 1904. na sua obra indispensável sobre o porto de Lisboa (32). faz recuar â

época de D. Dinis a realizacão dos primeiros aterros nas praias que se abriam para lá das

portas muralhadas do burgo, como o Cais da Oira, nos terrenos em que assentaria a

actual Praya do Município. D. Fernando e D. João I urilizaram as praias desde

Cataquefarás (sensivelmente o Largo do Corpo Santo) até â Porta da Cruz para aí

"fazerem varar as galés" mas o maior impulso â apropriacão das praias do Tejo para

ocidente da cidade foi devido a D. Manuel que mandou "fazer o terreiro que está diante

dos pacos de Lisboa, que tudo era praia, o que tudo se fez com grande trabalho e despesa

até se ganhar ao mar como agora está" (33).

Destas obras resultou o cais de cantaria com escadas que comunicava quase

directamente com o Paco Real da Ribeira, continuava nos eais, escadarias e rampas que

serviam a Casa da Mina e o Palácio Corte-Real e se alargava, para as tercenas, nas praias

de Cauiquefarás, do Sodré e Santos. Nestas áreas distantes, a gestão da ocupacão

pertencia â Câmara da Cidade, de acordo com a Carta de 7 de Junho de 1502, pela qual

D. Manuel Ihe atribuía "as marinhas e os Salgados de Lisboa e seu termo ", "para ela e os

moradores dela, assim mercantes como quaisquer outtas pessoas que navios tiver em, os

corregerem e espalmarem e porem em monte" (34).

Sobre esta ocupacão expeditiva, cujas marcacôes qualificadas coincidiam com os

cais privados de palácios e conventos, decidiu D. João V impor uma normalizagão

imagética, encarregando Carlos Mardel da elaboracão do respectivo projecto (35). Como

complemento â planta geral que aqui se repr^xiuz (Fig.141), homenageio a qualidade de

análise de Artur Loureiro, citando a leitura que dela fez:

"Consistia o projeeto de Mardel em um caes que, partindo de um ponto a montante

da alfandega, seguia cm linha recta até â Ribeira das Naus, deixando dois grandes caes

salientes para desembarque, com escadas, um em frente da alfandega e do Jardim do

Tabaco, outto em frcntc do paco real. ConUnuando em dois alinhamentos rectos até

defronte do largo da Esperan<;a (Santos), estabelecia ao longo d'elle uma avenida com

novas habita<;ôes, creando uma larga pra<;a com uma igreja parochial, a qual seria no
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terrcno hoje occupado pclo jardim de Santos até a Aveuida D. Carlos. c tcndo ao cen:ro um

chafari/ monumental. Ao meio teria este terrapleno um caes salicntc para o ric. eom

cscadas, além de outros pequcnos lanyos de escadas ao longo dc todo elle. .;\ntes de chegar

âquclla nova praga havia uma doca a>m communicacão para o Tejo, e naturaJmente

dcsiinada aos barcos do rio.

Contmuando ainda o caes em alinhamentos rcctos aim cscadas exteriores,

acompanhado da mesma avcnida arborizada c com uma faixa lateral de terrcnos para

edilica<;ôcs. dcpois de dobrada a rocha de conde dc Obidos tinha a>mcco um pouco mais

abaixo um canal. quc deixava para o lado do S.. isolado de terra. o novo arsenal de

marinha. Pua o N. conservava-se uma caldeira, que parcce já existia em frcnte do baJuartc

do Sacramento, e um novo bairro com ruas, pra<;as c até com uma igreja. O arsenal tinha

dos dois lados duas caldeiras para a mastreagâo e seis carreiras de construc<;âo, e em :oda a

extcnsão um novo renque de armazens e officinas ao corrcr com o canal. Para jusante c ao

fim do referido canal havia ainda uma doca chamada Caldeira, destinada a estaeiros,

seguindo d'alii para baixo o cacs. pouco mais ou mcnos pelo limite da prcamar, e deixando

por Í6ra d'cllc um forte que avan^ava sobre o rio em frcnte da chamada quinta do saldanha.

bem a>mo umas casas denominadas da Viscondessa, em frcntc do forte da estrella, e

creando uma pra<;a fronteira ao palacio real de Belem. Ao centro d'esta praga hav.a um

caes saliente e com escadas. semelhante ao caes das Columnas" (36).

Salvaguardando as tradicionais fungôes da Boavista -

armazenagem de bens,

recolha das embarca<;6es
- Carlos Mardel previa articulá-la numa avenida arborizada,

para uma circulacâo mais qualificada, e implantar-lhe zonas residenciais ordenadas a

partir de uma praca, monumenuilizada por equipamentos específicos: um chafariz,

símbolo de civilidade, uma igreja, como imagem fundadora da sacralizacão de um sítio,

até então não apropriado pela Historia. Que o espaco dessa praca viesse a manter-se, no

projecto de mais de um século depois, como eixo fundamental de distribuiyão (o Jardim

de Santos e a entrada da Avenida D. Carlos), sugere quanto os sentidos possíveis de

crescimento de uma cidade não são nunca um conjunto infinito de possibilidades rnas a

resultantes complexas de memorias e pertinências funcionais, longamente cimentadas.

Este esplendoroso projecto, como outros elaborados por Mardel para a Lisboa

joanina (37) não teve sequer início de realizagão, devido â opcão por Mafra e â longa

doenca do monarca. E apesar de conservado, não inspirou nenhum dos engenheiros ou
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arquitectos que, a partir de 1840, se vão debmcar sobre o Aterro. Mas o que írá ser

elaborado aproxima-.se, em termos de utopia de projecto, muitas vezes da

conceptualizacão de Mardel. Mas, na falta do suporte absolutista que D. João V e o

Marquês de Pombal imprimiram âs suas obras, o realmente executado afasta-se

definitivamente de uma ideia coerente e grandiosa. Confirmando mais uma vez que, pelo

menos em Lisboa. os fracos tempos políticos nunca possibilitaram realizacôes

significativas.

Continuando a seguir Artur Loureiro, há a registar uma fase intensa da ocupacão

das praias da Boavista, no início do século XIX, faciliUida pelos "'assoreamentos" que se

faziam sentir "na margem direita do Tejo. em frente da cidade, difficultando já os

embarques e desembarques, e impossibilitando muitas vezes a a acostagem aos caes,

mesmo a pequenos barcos de navegacão interior" (38).

Aproveitando esta evolucão natural do recuo do rio, a Câmara, pressionada pelos

interesses de comerciantes e industriais, e também para aumentar os seus proventos,

realizou numerosos aforamentos, quase sempre estreiu'ssimos lotes, dispostos em fiadas

adjacentes, que, sem norma, iam aterrando os lodos da margem (Fig.142). Em 1823,

iniciou-se uma tentativa ítuste de ordenamento, através da abertura de três "boqueirôes",

mais ou menos paralelos entre si mas confluindo para o rio, que, no projecto assinado por

Malquias Ferreira Leal - e é esta a primeira vez que registamos o seu nome, como

Architecto da Cidade -

aparecem, emblematicamente designados por Rua da

Constituieão, substituindo a do Cais do Tojo, e da Regeneracão (E*g.l43,L) O fim do

breve primeiro período liberal comprometeu a intencão, adiando por vinte anos, tomadas

de decisão.

De facto, so a partir do final da década de 1840, a zona da Boavista adquire

movimento expansionista, acompanhado de alguns melhoramentos municipais, por

exemplo a reforma do Mercado, centro vital do abastecimento da cidade, a inaugura<;ão

do Chafariz do Largo de S. Paulo, 1849, prospecto pombalino alterado por Ferreira Leal,

o calcetamento deste Largo e da Pra<;a dos Remolares ou a instala^ão das abegoarias e
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oficinas munieipais. Em 1847, a Junta liquidatária das extintas Companhias do Grão Pará

e Maranhão prepunha a abertura da rua "ao lado da Moeda", depois Rua Ocidental da

Moeda, que. segundo as memorias de Júlio de Castilho 'era inundada de água e ainda me

recordo de ver fragatas de carga ao longo de tal boqueirão" (39).

Foi nestes anos que Pezerat, antes ainda de assumir as fungôes de Engenheiro da

Câmara, elaborou um primeiro projecto "para se construirem docas e caes desde a praia

da Boavista até á de Santos" (40), esboco da questão do novo porto de Lisboa, que seria

apropriado pelo conde de Claranges-Lucotte.

Este, en 1854, obtinha "a concessão do camininho de ferro de Cintra, e

juntamente os terrenos que conquistasse na margem direita do Tejo, para ahi construir

docas e aformosear esta praia até Pedroiyos. onde havena um grande estabelecimento de

banhos" (41 ). Tal adjudicacão, revelando, como acontecera com a cabralista Companhia

das Obras Públicas, que mesmo a Regeneracão não desistia de tentar atrair os

investimentos privados para o fomento das obras públicas, criará sucessivos impasses â

concretizacão do Aterro, até ser rescindida em 1861. Entretanto, o Governo tomava

finalmente o projecto em mãos, na sequência dos terríveis surtos dos anos de 1856 e

1X57(42).

O assunto foi discutido na Câmara dos Deputados em Julho de 1858, tendo-se

chegado a admitir a hipotese de permitir aos muitos particulares, que ali haviam

construído "fabricas de imenso valor e em virtude de contratos sancionados por todas as

leis" (43), a autorizacão para "fazer o aterro â sua propria custa". A decisão final, mais

realista, considerava "tomar-se indispensável, antes da estacão calmosa, a construcão de

um aterro sobre a margem do Tejo desde o boqueirão da Moeda até â praia de Santos

afun de evitar os prejuízos que causam â saúde pública as emana^ôes do lodo infecto que.

naquela praia, fica exposto â acgão do sol durante a baixa-mar" (44), ordenando "ao

engenheiro Vitorino Damásio, Director do Instituto tndustrial, que fa<;a proceder â

execucao da mencionada obra", "em forma de eais e na direccão proposta pelo Conselho

de Obras Públicas".
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Segundo Júlio de Castilho (45), aquele engenheiro sohcitou a "coadjuvacão do

Município". na pessoa de Pezerat, tendo a construcão do primeiro ttoco do Aterro -

"sustentado do lado do Tejo por um muro de alvenaria com catorze linguetas ou rampas

para embarque e desembarque" (46) - sido concluída ainda durante o ano de 1858, no

meio de grande oposicão dos proprietários da zona que pretenderam juridicamente

provar os direitos adquiridos sobre o solo, em virtude dos acordos celebrados com a

Câmara (47). Alguns desses proprietários haviam avancado sobre o rio com muros,

armazéns, grandes cais e tinham encalhado embarcacôes, no prolongamento deles, para

servirem de depositos de madeiras. Por isso, a margem apresentava muitas saiiências, o

que provocava "depositos infectos" que estavam na origem da grave insalubridade de

toda a envolvência.

Havia, no entanto, uma visível relutância em encarar drasticamente a resolucão

destes problemas. Assim, ainda em 1858, o Conselho de Obras Públicas se debatia entre a

necessidade de prolongar o "Aterro da Moeda para o Cais do Sodré e o desejo de aí

manter "aquelas reentrâncias" para os barcos de pesca poderem continuar as fainas

tradicionais. O mesmo sentido conservador tinham as recomendacôes de que deveria

"conservar-se e melhorar-se os abrigos para pequenos barcos na Moeda e no Cais do

Tojo". implantar-se docas na praia da Moeda e Forte de S. Paulo ou construir-se um

molhe junto das escadas da Ribeira Nova para abrigo dos ventos (48). Ou seja, o Aterro

era entendido como uma melhoria da comunicagão da cidade com o Rio (Fig. 144,1-3),

"assegurando em quase toda a parte um desembarque cômodo e seguro, com grande

lucro para a maior parte dos prédios", sem se compreender o que de facto se estava

iniciar: uma ruptura definitiva de usos antiquíssimos que iria isolar toda aquela frente de

Lisboa do contacto operativo com o Tejo.

Por Portaria de 18 de Abril de 1859, as obras de continua^ão do Aterro transitaram

para a Câmara Municipal, com a promessa, irregularmente cumprida, de o Governo pôr â

sua disposiyão uma consignacão mensal de 25 000$000 até 800 000$000 que obrigava

uimbém â renovacão das canalizagôes da cidade. A partir de então, os trabalhos
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executados seguem, no essencial, em termos de rasgamentos, a Memoria descritiva de

Pezerat dc {) dc Setembro de 1X5X (49) que propunha a "abertura d'uma rua nova cntrc

a Praia de Santos e a Rua das Janellas Verdes" (actual Ribeiro Santos), para a qual

apresentava os respectivos estudos técnicos com a avalia^ão das expropriacôes a realizar;

esta nova rua devia articular-se, sobre o Aterro da Boa Vista com "a primeira rua

parallela á antiga rua da Boa Vista (...) seguindo a rua nova do Caés do Tojo até até ao

Caés da moeda e a Ribeira Nova" (actual Rua D. Luís). Todos os "boqueirôes achuies

(senam) convenientemente alargados" para facilitar "communicagôes commodas entre

cste Bairro regenerado e as antigas ruas de S. Paulo e da Boa Vista" e, sobre "a

scgunda parallela com o Caés novamente atterrado (a então ainda não designada

Avenida 24 de Julho) formará uma linha recta de quarteirôes de quarenta metros de

fundo, para a edifîcagão de edifîcios regulares e monumentaes, cuja frente

principalmente sobre o novo Caés appresentarão uma continuagão de arcadas com dois

andares por cima" , enquanto os quarteiroes interiores Ihe pareciam "sufficientes para as

precisôes dos estabelecimentos industriaes que tem invadido este Bairro sem previsôes

nem regularidade". O seu objectivo final era apresentar "esta parte da Cidade" "como a

mais aceiada da Capital, substituindo as estacarias e os charcos que até hoje desfeiardo

este primeiro plano do bello amphiteatro de Lisboa, e atterarão a sua salubridade" .

O projecto alargar-se-á para oriente, com o prolongamento do aterro sobre o Cais

do Sodré, decidido em 1865 (50) e adquirirá a sua primeira marcacão de

"aformoseamento" (o segundo e último será o ajardinamento da praia de Santos) com a

proposta do vereador J.C. Nunes, 1862, para "que no Aterro da Boa Vista, no terreno

que confina a norte com a Casa da Moeda, a sul com o Tejo, a nascente com o forte de

S. Paulo, a poente com a Rua 24 de Julho se forme uma pra<;a que seja denominada D.

Luísl" (51).

Pezerat foi encarregado de desenhar esta nova praca, mas o seu projecto denotava

a dificuldade de assumir a Avenida 24 de Julho como frente urbana, pensando-a a partir

do alinhamento fundamental que era a Rua Direita de S. Paulo (e também dos
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condicionalismos edificados) o que provocava uma desastrosa angulayão sobre o Aterro

(Fig.144)

Críticas mordazes que então foram publicadas sobre o conjunto das obras em

curso, referindo-as eomo "um jogo de linhas paralelas convergentes â semelhanca das

espinhas de um bacalhau" (52), terão pressionado a correcgão do desenho do engenheiro

da Câmara, substituído por uma praca rigorosamente rectangular, isolada da envolvência

para pnvilegiar o palco da nova avenida(Fig. 145,1.). O seu ajardinamento, decidido em

1870 (53), devia seguir o "estilo do Principe Real", todavia sem iagoas, porque embora

trouxessem um grande aformoseamento eram dispendiossíssimas", mas viria a ser mais

geometticamente organizado a partir da coloca<;ão da estátua ao Marquês de Sá da

Bandeira que acenttalizou (54).

Se, em termos urbanísticos, o Aterro teve coerência programática, submetida, no

entanto, aos interesses das pré-existências que determinaram a criticada figura "da

espinha de bacalhau" (Fig. 146). na componente arquitect6nica, previsUJ por Pezerat e

desejada pela Câmara, ele foi um retundo fracasso.

De facto, nunca se resolveu a conttadicão entte o pretender-se mantê-lo como

"verdadeiro bairro industtial" (55), que já era, e a pretensão de nele fazer "habita<;ôes

saudáveis com grandeza decorativa, boas linhas arquitectonicas e boas disposicôes

internas com dimensôes amplas e regulares afim de se atender á boa higiene dos novos

prédios", a implantar "em quarteirôes com grandes logradouros centrais formando pátios,

jardins, etc" (56). A primeira componente manteve-se e rapidamente comecou a estender-

se sobre a nova frente da Avenida, a segunda teve apenas uma modesta reahzacão sobre

os jardins de Santos e da Praya de D. Luís, preenchidos com um modulo de prédio

urbano, desenhado já Ujlvez pelo arquitecto Domingos Parente da Silva que sucedeu a

Pezerat(Fig. 146, !.-£).
A sua matriz é ainda pombalina, actualizada ou banalizada por uma espécie de

geomettia amável, o ritmo repetido dos balaustres de ferro forjado, as ténues marcacôes

das molduras de eantaria, mísulas, pilasttas adossadas ou sahências das comijas e águas

furtadas. Nestes acentos decorativos, sobretudo nas coberturas azulejadas e na reducão
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global das volumetrias, manifestava-se um pragmatismo utilitário que nerhuma

articulayão estabelece nem com as propostas iniciais de Pezerat nem com as realizaeôes

mais cenográficas que, nesses mesmos anos. Cinatti e Rambois propunham em áreas mais

nobres da cidade. Fundamentalmente, estes prédios revelam a modéstia dos investimentos

e a situacão adquirida de que o aterro da Bela Vista conduzira â operacionalicão da zona

e da eireulaeão na zona baixa da cidade, substituindo o Rio pela Avenida 24 de Julho e

respectivas incidentes, mas falhara como intencão de requalifica^ão imagética.

Em termos da memoria de Lisboa, esta não resolucão mantinha orgânicos sinais do

velho sítio, atravessado de boqueirôes por onde o Tejo avanyava ao ritmo das marés,

gerando å volta uma intensa vida de eargas e descargas. de armazéns e cais improvisados,

alimentados tam:>ém por pequenas indústrias artesanais. Assim se legava ao futuro -

exactamente o nosso - uma heranca contaminada que, ao contrário do que entiío se

desejaria fazer, já não poderá ignorar a Histôria ali acumulada: o Aterro era, na cnnica

da época, dois jardins e a Avenida 24 de Julho - com "uma linha de arvores e outra de

candieiros de gaz em todo o seu comprimento, que é de 1 160 m, por 20m de lar.íura"

(57) -

mas o que continuava a impressionar os contemporâneos, ainda em 1891,

representava-se na "extraordinária vida do cais, com os seus figurantes prôprios, gente

que vive do rio e tipos de indústria marítima" que se movimenUivam nos "armazéns e

estâncias de madeira" (58). Ou seja, a velha Lisboa sobrevivia, quase in'acta,

aproveitando a maior salubridade do bairro e a sua circulagão mais operativa mas não

ttansigira, senão superficialmente, ao seu "aformoseamento".

Neste contexto, eminentemente casticista, entende-se a reciamacão do Conde de

Sobral e de José Street de Arriaga "contra a largura dos passeios da Praga dos

Remulares" (Fig. 147,1.) que Domingos Parente da Silva informa em 1868 (59)

afirmando não conhecer "disposigdo alguma que regule a largura dos passeios emfîente

dos predios. e que aquelles que se estão construindo na Praga dos remulares são mais

estreitos que os dos boulevards de Paris"... Esta espantosa resposta, confirmando a

desadequacão característica dos responsáveis pela cidade, tinha como fundamento o facto

de o arquitecto entender que naqueles passeios, "com a largura de dez metros", podiam-
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se "pôr dc verão bancas fora das casas para se tomarem refrescos ao ar livre". mais

uma vez "como acontece em Paris".

Não admira por isso que o aterro não satistizesse ninguém, a não ser os

proprietários que dele beneficiaram, e que, ao mesmo tempo que se programava a sua

extensão até Alcântara (60), so executada, depos de correccão, por Ressano Garcia, se

continuasse a sonhar com o tratamento cenográfico da frente ribeirinha.

É esse o sentido ûo projecto de Thomé de Gamond. apresentado em 1870, no

âmbito das sucessivas propostas para a consttucão do porto de Lisboa (Fig.148).

Deslocado este para a a zona oriental da cidade, a zona do Aterro ocidental aumentava

desmesuradamente, do Arsenal da Marinha a Alcântara, de modo que a Avenida 24 de

Julho se confundia já com a velha cidade, articulando-se com a nova através de uma rede

cenográfica de transversais e rotundas, implantadas sobre o rio, ao longo do qual, de

Santa Apolonia a Alcântara se estendia um ortogonal boulevard, a Grande avenue du

Tage. Promenade Pubiique. No seu limite, abria-se a imensa Prairie d'Alcantara, â

ilharga da respectiva Ribeira, transformada em lago natural. Este belíssimo desenho,

utopico mas racional, era naturalmente um repto fantasmático que, no entanto,

representava bem os desejos e frusttacôes da contemporânea Geracão de 70, sonhando

para Lisboa a grandeza de Paris. Hoje ainda, vale a pena olhá-Io como imagem

provocatoria do que, entretanto, Lisboa continua incapaz de fazer. Na época, ninguém

nele se deteve mas, em 1906, "considerando que o espectáculo oferecido pela capital a

quem desembarca do aterro é um insulto â higiene, â estética e oa patriotismo" (61),

propunha-se "que a Câmara estude um plano pombalino do futuro cais". Era o projecto

não pombalino mas joanino de Carlos Mardel...

7.3.3. 0 plano geral de melhoramentos

No fmal de 1863, a Câmara Municipal de Lisboa representava mais uma vez â

"Câmara Legislativa" (62) sobre "as principais necessidades e melhoramentos de que
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tanto carece a capital do Reino". Trata-se de um enunciado desordenado que vai da

necessidade de reconstruir os Pacos do Concelho na Praca do Pelourinho, "porque não o

pode ^er nas pracas mais importantes do Comércio ou de D. Pedro", âs novas ruas

projectadas, â requalificaeão de zonas particularmente degradadas
- "Alto do Longo,

Fontainhas de S.tj Bárbara, Colleginho e freguesia de S. Lourenco"- ou â já referida

intenc.ũo da "corstrugão completa do Bairro da Alfama". Menciona-se também a

necessidade de três novos mercados, em Santa Clara, Praia de Santos e Igreja da Estrela,

"lado sul", de "lavadouros e banhos públicos" e, "para embelezamento da cidade, a

abertura de uma ampla avenida que continue do Passeio Publico em linha continua até â

Circunvalacão". F'ste último projecto vinha sendo enunciacio sistematicamente desde

1859, quando fora pela primeira vez formulado pelo então Presidente da Câmara Júlio

Pimentel (63).

O teor não programático destas necessidades estava em plena continuidade com a

gestão anterior da Câmara mas era simuluineamente acompanhado da interpela<;ão ao

Ministério das Obras Públicas para que "se faya um «Projecto de melhoramentos»" (64).

Ora desta vez o Governo, que acabara de promulgar legislacão mais eficaz sobre

demolicôes (65), acede áquela pretensão, "em conformidade com o artigo 34 do Decreto

de M de Dezembro de 1864", impossando uma "Commissão" para elaborar "o plano

gcral de melhoramentos da capital" (66) e solicitando â Câmara Municipai que "inaique

o nome do Engenheiro que propôe" para a integrar. Proposto o nome de Pedro José

Pezerat, a Comissão estava instalada "desde o I- de Junho de 1865" (67)

compreendendo, além daquele, o engenheiro Joaquim Júlio Pereira de Carvalho, que

presidia, o arquitecto J. Possidánio Narciso da Silva e o Dr. Guilherme da Silva Abrantes,

como vogal de Siúde Pública (68). Em 1867. o Ministério de Obras Públicas inforrnava

que "logo que o pluno for apresentado o Governo resolverá sobre a sua execugão (...)

podendo a Camara durante a eîaboragão do plano entender-se com a Commissão, pelo

scu respectivo deîegado, sobre quaes os trabathos e estudos a que tenha de proceder

com relagão ao Municipio. na inteltigencia de que na data de hoje se recommenda d
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Commissão que dê o maior desenvoivimento aos trabaihos que ihe estão commettidos"

(69).

Apesar deste enunciado de boas intencôes, a Comissão havia de ser rapidamente

extinta. segundo o Vereador Viana (70) "em virtude de reformas no Ministério das Obras

Públicas ". "constando-lhe" "que tinha alguns trabalhos elaborados. ainda que lutara com

dificuldades resultantes de não haver uma planUi topográfica em escala conveniente para

tai.s estudos ". Mas, considerando que "hoje porém esta planta existe publicamente",

propunha que se nomeasse "novamente a comissão", composta de vários vereadores e de

um "engenheiro" "para se ocupar dos trabalhos exttaordinários que a Câmara vai realizar,

servindo temporariamente no impedimento do Sr. Pezerat". Este morreria no ano

seguinte, em 1872, e até å admissão de Frederico Ressano Garcia, em 1874, nada seria

de facto realizado em termos de "melhoramentos".

Ao tempo das expectativas criadas com o Decreto de 1X64, já Pezerat havia

elaborado um estudo sobre a questão de que infehzmente não chegou até n6s a mem6ria

descritiva, que talvez o acompanhasse, mas tão so uma enorme planta sem qualquer

legendagem, além da designacão de algumas ruas e equipamentos e do título geral

"Projecto de rcctificagão e alargamento de ruas" (Fig.149). Embora não assinada, não

tenho qualquer dúvida âcerca da autoria, em primeiro lugar pelas suas características

arrojadas, que sô âquele engenheiro podem então ser attibuídas, mas também por a ter

localizado, antes da sua inventariacão pelo Arquivo Histôrico da Câmara Municipal de

Lisboa, num mayo que até então passara desapercebido a outros investigadores,

designado a lápis "Antes do incêndio" reunindo vários outros desenhos de Pezerat, alguns

deles assinados.

Deve, no entanto, admitir-se a possibilidade desta planta não ter sido realizada

antes do incêndio dos Pacos do Conselho de 1863 que, segundo as proprias palavras de

Pezerat, "ait dévoré toutes ces études" (71), elaborados "dans mes soit-disant

élucubrations de projectiste infatigable". Embora, em 1865, na brochura que acabei de

citar. ele afirme que Ihe ficara "le programme générale"
-

e poderíamos pensar que se
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tratava desta planta ou seria a sua memoria descritiva? - acrescenta logo a seguir que

"d'ailleur j'ai pu déjâ rétablir en partie l'étude de 25 â 30 kilomêtres de mes nouvelles, de

places, squares et édifices publics, qui avait été l'object de mes travaux jusqu'â l'incendie".

Ora, faltando-lhe a componente arquitectonica, esta planta é muito exactamente 'um

estudo de ruas novas" cuja extensão total deve andar proxima dos valores que ele indica.

Mas quer seja o primeiro estudo ou a sua côpia mental, ela deve responder, ou ter sido

suporte. da proposta já referida do Presidente da Câmara de 1859, enunciando o desejo

"para se estudar a abertura de uma Avenida que seguisse do Passeio Público, pela parte

inferior do Salitre e pelas terras do Vale de Pereiro até S. Sebastião da Pedreira e Campo

Pequeno".

Sem ir tão longe, o plano de Pezarat apresenta, como eixo mais destacado uma

avenida que teria 36 metros de largo, segundo inscricão a lápis sobre o seu eixo (recorde-

se que a recente 24 de Julho tinha 20 metros,), arrancando do extremo oriental do Passeio

Público, a enttad.a da Rua das Pretas, e desenvolvendo-se num alinhamento ortogonal, em

inflexão para oriente, até ao troco final da Travessa da Nataria. Aí, sensivelmente no

cruzamento actual da Alexandre Herculano com a Avenida da Liberdade, abria-se uma

enorme praca rectangular onde confluía uma artéria vinda directamente do Largo do Rato

e arrancavam para norte três ruas, dispostas em incipiente leque, a primeira das quais

voltava para leste, em direccão ao Andaluz, e as outras avancavam para norte, talvez a

meio do que seria o futuro Parque Eduardo VII, até encontrarem o prolongamento da

muito alargada Travessa da Légua da Povoa.

Sem nenhuma intervencão na parte oriental da cidade, registada apenas até á Rua

de Santa Marta, na zona ocidental outras interveneoes eram previstas: a abertura de um

rasgamento no jardim da Escola Politécnica que, antes do cruzamento com o Salitre,

inflectia para sul até â Praya da Alegria e. para norte, ia encontrara Travessa de S.

Mamede, alargada. formando nova praca quadrangular donde saía também uma rui. para

a Avenida principal, sensivelmente no futuro cruzamento da Barauj Salgueiro eom a

Rodrigo da Fonseca que, aliás, aparece também delineada com orientacão coincidente â

do plano de Ressano Garcia.
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Apesar da falta de aparato técnico, quer quanto âs Unhas de nível, quer â avalia<;ão

das pré-existências, este projecto de Pedro José Pezerat deve ser considerado o

antecedente daquele plano. Se diverge dele, nomeadamente pela orientayão da futura

Avenida da Liberdade, apresenta coincidências assinaláveis. como seja a criacão de polos

distribuidores alternativos. a partir do Rato - o cruzamento das actuais Alexandre

Herculano com a Brancamp está assinalado, bem como o desenho das duas mas - e do

Salitre. donde faz arrancar as futuras Rodrigo da Fonseca e Barata Salgueiro. Previa

ainda mais um eixo de articulacão da Politécnica com a Praga da Alegria que nunca se

abriu. mas viria a ser orcamenUido pela Repartiyão Técnica de Ressano Garcia.

Não creio. no entanto, que este arrojado projecto tivesse sido utilizado pelos

sucessores de Pezerat. Mas ele confirma que a futura expansão da cidade estava

organicamente implícita no seu proprio corpo. O engenheiro conhecia-o profundamente,

como evoca a memoria vivida de Júlio de Castilho:

"Conheci mui de perto este simpático velho. engenheiro francês disUntíssimo. alma

de poeta e cora^ão admirável. Travámos relacôes estreitas. que nem a morte dele conseguiu

inteiTompcr!

Lembro-me bem de o ouvir falar na sua ideia fixa. os melhoramcntos da grande

Lisboa. Imaginava com explendor. tracava a>m magnilicência, revclando sempre a sua

índole entusiástica e descnhavam as suas mâos senis e gotosas com raro primor e nitidez.

Era um anista em toda a extensão da palavra. um anista grande! e sentia-sc

acanhado cntre as peias das economias municipais.

Amava estes torrôes e esta gente como se fosse nosso pelo nascimento; e se o

tivessem dcixado cxecutar o que planeava. teríamos hoje muitas c bclíssimas pra<;as. muitos

monumentos. muitas comodidadcs que nos faltam (para nossa vergonha salutar o estou

dizendo) (72).

Estas palavras comovidas, e sem dúvida justas, tragam bem o perfil do homem que

os lances políticos da época trouxeram a Portugal, acompanhando o percurso aventuroso

de D. Pedro IV. Era de facto um artista Pedro José Pezerat, ulttapassado em 1865,

quando procura adequar-se a novos dinamismos, nomeadamente no que diz respeito âs

canalizagôes e abasteeimento de água da cidade, mas que captara em Paris. aquando da
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sua visita nos anos de 1850. para estudar a sua "administracão municipal" (73), o fulgor

da expansão urbanística moderna. Faltou-lhe o tempo certo, o pragmatismo tecnicista de

Frederico Ressa.no Garcia, a sua autondade e influência política. Por isso, sob as manchas

algo informes das imensas pracas ideadas. é a figura do romantismo que se revela, não no

culto do passado que habitualmente a conota mas na ânsia juvenil de futuro que também

a caracteriza. Sem chão seguro nem instrumentos apropriados, apenas pelo desejo de

fugir aos constrangimentos do presente, projectando utopicamente a heran<;a para os

tempos vindouros.

Na já referida Mémoire sur les étiuies d'améliorations et embellissements de 1865,

escrita, como ele proprio afirma, "para justifîcar a Camara Municipal e assim como seu

Engenheiro de todas as incuipagôes que nos dirigem diariamente nos jornais de não

fazermos nada em estudos e trabalhos" (74), num momento em que pareciam surgir

novas expectativas de investimento urbano, nomeadamente â volta do construcfio do

porto de Lisboa que a sua doenca não permitia acompanhar, Pezerat recorda as obras

municipais entretanto realizadas e descupabiliza o Governo "dans le retard oû se trouve

Lisbonne dans ce progrês d'améliorations qui se manifeste depuis 15 ou 20 ans dans Ies

principales capitales" porque tivera antes de mais de "s'occuper des routes ordinaires et

des chemins de fer", o que conduzira "non seulement (â) épuiser les revenus de l'Etat,

mais encore (â) contracter des emprunts".

Mas agora acreditava que seria possível implementar os trabalhos municipais, com

o apoio de "compagnies d'entrepreneurs", no sentido de tornar Lisboa "le plus grand

entrepôt commercial de l'Europe". Por isso, se ocupa longamente da questão do porto
-

"II faut commencer par consttuire de vastes docks fermés et entourés de magasins
'

que,

na sua opinião, deveriam ser erguidas em Santos, "vis â vis le centre de la ville, en face du

quartier industriel" - embora, sem grande ordem, passe depois â questão dos esgotos,

com a sua velha proposta "du systeme le pius perfectionné de lieux d'aisance (retretes)

qui doit être de toute nécessité mobile, inodore et séparateur" já então ultrapassado (75),

para se deter na "foule d'édifices publics" que faltava em Lisboa - sedes da Câmara

Municipal e do Ministério do Reino, palácio de justica, Academia de Belas-Artes,

444



biblioteca pública, mercados, prisão, escolas pnmárias e secundárias, um banco, banhos e

lavadouros -

e, finalmente, a eonstrugão de "nouveaux quartiers", segundo normas

higiénicas. com edifícios apenas de dois andares. abertos nas suas quatro fases e

separados por pátios e jardins, obedecendo a um plano geral "au moyen du quel on puisse

rnettre de l'ordre et de l'harmonie dans tout cet ensemble".

Para executar esta extensão da cidade. parecia-lhe indispensável recorrer-se ao

investimento de eompanhias imobiliárias, a exemplo do que se fazia em Paris cuja

municipalidade "a su organiser pour mener a bonne fin, dans l'espace de 12 ans. c'est-â-

dire depuis le régne de Napoléon III, les ttavaux les plus gigantesques qui aient jamais été

entrepris, avec un ensemble, une prévoyance et un ordre admirables".

Embora nunca refira expliciuimente a localizacão dos novos bairros, é evidente que

Pezerat os pensa na envolvência norte da cidade, ladeando a rede de novas vias que

propusera a partir do bouíevard do Passeio Público, de modo a normalizar a velha cidade

onde "'les anciens quartiers, da Baixa et celui â construire sur les bords du Tage, resteront

pour le commerce, le Bairro Alto pour la classe moyenne et celle des petits employés;

enfin Alfama pour les classes pauvres". Era, de acordo com o Plano que analisámos, a

primeira proposta, embora incipiente, das futuras "Avenidas novas". Termina com uma

sugestão programática: "Pour étudier, projecter et fiscaliser tous ces ttavaux qui sont du

ressort de l'architecture civile, le ministere des travaux publics doit former une section

(réparticão) d' architectes de talent et d'expérience.organisée hiérarchiquement", porque

Ihe parecia um grave erro "de subordinner les architectes aux ingénieurs".

O seu tempo chegava ao fim e, ao contrário do que Ihe parecia possível, seria a

Câmara Municipal a encarregar-se do plano, sem ter conseguido atrair investimentos

particulares, e sob ocontrole férreo do engenheiro Frederico Ressano Gareia. Este teve o

mérito de chamar para junto de si o jovem José Luís Monteiro, também recém-chegado

do estágio parisiense, mas nunca Ihe permitiu pensar arquitectonicamente o territririo dos

novos rasgamentos. As consequências desse "urbanismo de grau zero" (76) legaram ao

futuro uma espécie de arquitecturas efémeras sem possibilidade de resistência, o que dá

uma ética razão postuma ao engenheiro-arquitecto do meio do século.
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Antes que chegasse o tempo destas profundas ttansformacôes, a nova vereacão,

eleita no comeco do ano de 1X72, tomava decididamente em mãos um fragmento da

intencão do plano, tornando a "questão do boulevard" o facto por excelência do seu

exercício, através da coragem e empenho do então ainda vereador José Gregôrio da Rosa

Araújo. Este "desejo do boulevard", sem contexto integrador nem legislacão apropriada

ås difíceis expropriacoes a reahzar (77), foi um último gesto romântico da Gimara

Municipal que. logo em 1X74, seria retomado pelo pragmatismo técnico de Ressano

Garcia. S6 então nasceria a Lisboa moderna...

Notas

1. Em 1849, o deputado Assis de Carvalho propunha. em altemativa á obra do Arco da

Rua Augusta, o saneamento da ribcira dc Alcântara que afectava "todos os annos. termo rnedio.

no numcn) de 150 (habitantcs), de fcbres intermittentes e continuas, conforme as estausticas

olficiacs quc se pcdem consultar", acrcscentando: "Hoje quem é Facultativo, c mesmo quem o não

6. conhece quc o foco desta epidemia, que reina com mais intensidade nos mezes de junho a

ouiubro, cstá nas agoas estagnadas quc existem n'aquella ribeira" in Diario da Camara dos

Scnhorcs Deputados. n° 16. 21 de Maiode 1849, pag. 340-341.

2. OLIVEIRA, Freire dc, 18X7. tomo I, pag. 502.

3. O carácter genérico desta Disscnagão. cuja personagem principal é Lisboa. não me

penniiiu dcscnvolver a biogralia das várias personalidades que nela vão intervindo. No caso de

Pezerat. que deverá ser objecto de indispensável monografia. é necessário pclo menos registar a

imponantc actividadc dc arquiiccto quc clc dcscmpenhou no Rio de Janeiro. Por sc tratar de uma

/ona cstranha ao meu trabalho. permito-me transcrever apenas o Dicionário brasileiro de artistas

píásticos. eoordenado por Walmir Ayala. Brasflia, 1977. vol. 5, pag.s 393-394: "Foi o autor da

radical transforma<;ao feita no Palácio da Boa Vista. em S. Cristovão no Rio de Janeiro, tendo

construído o segundo corpo do mesmo e tra<;ado seus primeiros jardins. Também são c:e sua

autoria <>s mclhoramentos intnĸluzidos na antiga propriedade rural dos padrcs. existente no senão

carioca c que a transformaram na Impcrial Fa/enda de Santa Cruz, local dc rccreio campestre do

nosso pnmciro imperador, Atribui-se-lhe. outrossim, o projecto do cdifício da Academia Militar,

cngido no Largo de São Francisco dc Paula. no Rio de Janeiro. em linhas neoclássicas. É-lhe

ainda alribuída a jutoria do solar da Marqucsa de Santos, nas proximidatles do palácio da Boa
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Visia. em S. Cristovâo. Rio de Janciro. Provavclmente. é também autordo projecto do Palácio da

Duqucsa de Cadaval. quc ficava no actual bairro carioca das Laranjciras (...)".

4. Archivo Municipal. 18 de Fevereiro de 1861 (intenyâo de uuli/ar, "dos fundos abonados

á Câmara". "o que for neccssáno (...) para o arranjo e arboriza<;3o do tcrrcno na Rua nova de S.

Mamcdc fronteiro ao palácio Penaliel"); 30 dc Mar<;o de 1865 (aprcsentacâo do projecto "de

dcsatcrm e cmbelezamento"); X de Sctcmbro de 1867 ("Escolhida a proposta de J.P. Collarcs para

a constru<;ão da grade de fcm> a colocar na conina da rampa ao cimo da Calgada do Conde de

Pcnalicl").

5. Idem. 21 de Janeiro dc 1861 (Entregue "no cofre do Municipio a quantia de 283S780 rs.

atim dc se come<;ar dcsdc já. dcbaixo da inspcc<;ão da Camara a constru^áo de uma grade em roda

do rcspcctivo jardim"); 22 de Sciembro dc 1879 ("Or<;amento para melhoramentos no Campo dos

Mánircs da Pátria"). A altcra<;âo da designagão de Campo de SanfAna para Campo dos Mártires

da Pátria loi proposta em 5 dc Junho de 1879.

6. Idcm. 17 de Setcmbro dc 1863. 27 de Outubro e 3 de Novembro dc 1870.

7. AHCML. SGO. Cx. 125. Proposta do Vereador J. Tedeschi. 28 de Janeiro de 1861.

X. Vcrcap.6.pag. 298 e seguintes

9. Annaes do Municipio de Lisboa, 28 de Maio de 1858, pag. 197.

10. ldem. 25 de Outubro de 1859. pag. 475.

1 1, Refere-se Pezerat a Carta topographica da cidade de Lisboa, levantada na escala de 1:

KKX). sob a direc<;ûo de Filipe Folque, entre 1856 e 1858. reeditada. em formato reduzido mas

rcspcitando as succssivas folhas. pelo Instituto Pormguês de Canogratia e Cadastro. 1995.

12. AHCML, SGO . Propostado vcreadorG. Santos. 17 de Setembro de 1866.

1 3. Archivo Municipal. 24 de De/embro dc 1863.

14. PEZERAT. 1865. pag. 17.

15. Diário de Lisboa, n" 62. 19 de Margo de 1863.

16. Archivo Municipal, 8 de Abril de 1864.

\l.ldem. 31 de Marco dc 1X64.

IX. Sobre estas iniciativas. que decorrcm fora do período cstudado nesta dissenacão. ver

Lisboa de Frederico Ressano Garcia, 1874-1909. Lisboa, CML/FCG. 19X9. nomeadamente o

mcu anigo . com o mesmo tíiulo, pag.s 33-34.

19. Vcr, sobre cste assunto a obra fundadora dc Maria João Madeira Rodrigues.

Trundigão. transigão e mudanga. A produgão do espago urbano na Lisboa oitocentista. Lisboa.

1979.

20. SANTA RITA, Guilherme Augusto. Habitagão do operário e classes menos

abastadas. Lisboa. Typografia da "Gazeta de Ponugal". 1891. pag. 73-74. extracto publicado em

Ribciro. Isabel. CUSTÔDIO. Jorge, SANTOS, Luísa. Arqueologia lndustrial do bairro de

Alcântara. Estudo e materiais.Lis\xrd, Companhia Carris dc Ferro dc Lisboa, 1981. pag. 53-54.

2 1 . Sessôes da Camara Municipaí de Lisboa, 24 de Outubro dc 1838, pag. 150v.
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22. Annaes do Municipio de Lisboa. 8 de Outubro de 1858, 12 e 28 de Abril de 1859.

23. AHCML. SGO, Cx. 125, "Avaliagão das expropriagôes dos terrenos e predios

comprehendidos desde a Ermida de Nossa senhora da Guia até ao Largo do Intendente...". 2 de

Maiodc 1859.

24. Archivo Municipal, 1 de Agosto de 1864 ("Aprovada a expropriacao para aiargamento

da Rua das Atalonas cm continua<;ão â da Palma. fazendo tambCm frenie para a Rua de S.

Viccnte â Guia").

25. Idem, 20 dc Janciro de 1862.

26. idem, 27 de Margo dc 1862.

27. Idem, 4 de Novembro de 1 869, Proposta do vereador Vaz Rans.

28. Idem, 5 de Agosto de 1861 ("A estrada que vai do portao da quinta velha ao lĩm da

Travessa do Pintor alé a estrada das terras d'Arroios está intransitavel. Actualmente é muito

concorrida por difcrentcs cavalciros e mesmo por El-Rci que diariamenie vai ver as obras do

Hospital que se cstá construindo na rcfcrida Quinta Velha. Pn>ponho a obra de calcada nc lugar

indicado").

29. ídem. 29 de Novembro de 1866, 24 de Agosto de 1868, 25 de Janeiro de 1869

("Nomcacâo do vcrcador Albuquerque (...) para em presenca do Comandantc ínterino da escola do

excrcito. architccto da Camara e mestre geral das obras munieipais se fazer a cntrega do tsrreno

nccessario para iilargamenio da Travessa do Pintor"), 5 dc Fcvereiro de 1869 ("Pedida a

comparencia de D. Luis Lencastrc e Antonio Sá Pereira Sampaio Osorio e Brito proprietarios de

uns tcrrcnos ao poenle da rua nova que ha-se substituir a Travessa do Pintos, para serem

expropriados"). 8 de Julho de 1869 ("Planta para a continuagão da Travessa do Pintor até á

Circunvalacaj)") c 14 de Fevcreito de 1870 ("Aprovada a cxpropria<;âo a Antonio Sá Pereira

Osono c Brilo para a coiilinua<;ũo das obras da Travessa do Pintor").

M).Idem, 13deMan;ode 1871.

M.Idem, II deJulhodc 1872.

32. LOUREIRO. Aitur, 1904, vol. 3 dcdicado exclusivamente ao Porto de Lisboa.

33. Op. d/..pag. 143-144. Utilizo as citagôes em itálico de Loureiro que não as rcferencia

bibliograíicamcntc.

34. VEIGA. José Manucl da. 1858. pag. 11.

35. Ao contrário de Artur Loureiro, op. cit.. pag.s 158-159. nåo creio que tivesse existido

um projecto anterior a cste. encomendado também por D. JoãoV. De facto, o que descreve o autor

anonimo da Description de la ville de Lisbonne. publicado em 1730, é uma inten<;åo de projecto

quc entao não estaria ainda elaborado. Por outto lado. Lourciro parccc ignorar que Mardel, logo

dcpois da sua chcgada a Lisboa, cm 1733, foi integrado nas cquipas de arquitectos das Águas
Livrcs ao scrvico do Rci.

36. Lourciro, op. t/7.,pag.s 160-161.

37. VcrROSSA, Walter, 1990.
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38. Loureiro. op. cit.. pag.s 165-166.

39. CASTILHO, Júiio dc . 1948. 3âed.. vol.IV, pag. 123.

40. Archivo pittoresco. tomo VI, 1863, n°40. pag. 313.

41. Idetn, ibidcm. Vcr também Júlio dc Castilho. op. cit. nota 39. vol. V. pag. 119 e

seguintes.

42. Ver cstc capítulo. pag. 418.

43. Diario da Camara dos Senhores Deputados, 14 de Julho de 185X. pag. 228, proposta

dc Pinto Coclho.

44. ídem, 30 dc Junho dc 1858.

45. CASTILHO. Júlio dc. 194X. V ed.. vol. V. pag. 109.

46. LOUREIRO. Artur. op. cit., pag. 224.

47. Ver. sobrc csta polémica. VEIGA. José Manuel da. Os aterros da Boa-Vista eo

dominio dos confinantes. Lisboa, Imp. União Typographica. 1858 e FERREIRA. Luís Carlos,

Os aterros da Boa Vista. O sr. José Manuel da Veiga procurador dos confinantes e eu. Lisboa,

Imp. Nac. 1X5X.

48. LOUREIRO. Artur, op. cit.. pag.s 220-223.

49. AHCML. SGO, Cx. 125: "Os aterros do Caes da Boa Vista". 9 dc Sctcmbro de 1858.

50. Archivo Municipal. 12 de Junho de 1865 ("Visto cstar concluido o aterro da Praia de

Santos até á Ribeira Nova, continuasse este para o lado do Caes do Sodré cm conformidade com

os planos aprovados por portaria dos negocios do reino de 1 2 de Abril de 1859").

5 1 . Idem. 10 dc Feverciro de 1862.

52. Idem. 2X de Julho dc 1864, citando o artigo "Disparate municipal" publieado no Jornal

do Comercio de 26 daquele mês. O articulista acresceniava: "São tantas as tonticcs municipais

quc é neccssário um ciceroni para os transeuntes sc guiarcm naquele labirinio não de Creta mas de

triângulos e rectângulos".

53. Idem. 20 dc Janeiro de 1870.

54. Vcr a prop6sito CASTILHO, Júlio dc. 1848. V- ed., vol. V. pag. 126 e seguintes. A

proposta para a rcaii/a<;ao do monumcnto c sua colocacâo na Pra<;a dc D. Luís foi apresentada â

Câmara em 5 de Junho de 1X79 e autori/ada depois dc larga discussão. durante a qual se

propuseram outros locais a>mo a Praca do Pclourinho ("Tirando dali a coluna. que recordava o

vclho regime absoluto") e o Campo de Santa Ana. A obra, de autoria do italiano Giovanni

Cinisclli. foi inaugurada em 31 dc Julho de 1884.

55. Archivo Municipal. 6 de Agosto de 1868.

56. idem, lOdeJunhodc 1870.

57. Archivo pittoresco. tomo VI. 1863, n'- 40. pag. 314.

58. Ocidente.\m.

59. AHCML. SGO. Cx. 126: Ofício da Rcpanieao Técnica, 12 dc Mar<;o de 1868.
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60. Archivo Municipal. 17 dc abril de 1872 ("Sendo da maior urgência a continua<;ão do

Atcm) da Boa Vista c sua conclusão até Alcântara mas não podcndo conscguir-se por falta de

rccursos (...) se pe<;a autoriza<;ao legislativa para a Câmara vendcr para edilkacOes regulares, os

tcrrcnos adquiridos ou a adquirir sobre a margem do tejo com a obra do Aterro e aplicar á mesma

obra o produtos dcsscs tcrrcnos") e 15 de Maio de 1873 (Ofício do MOP aprovando "as

rcsolucôes da Câmara de dar desde já principio âs obras do respecũvo atcrro (do cais oriental)").

6 1 . Actas das sessôes da Câmara Municipal de Lisboa. 15 de Novembro dc 1906.

62. Archivo Municipai. 24 de Dc/embro de 1863.

63. Annais do Município de Lisboa, 3 de Junho dc 1X59. pag. 322 (proposta "para se

cstudar abcrtura de uma Avcnida quc scguissc do Passeio Público. pela partc inferior do Salitre e

pclas tcrras do Vale do Pereiro até S. Sebastião da Pedreira e Campo Pequeno").

64. Archivo Municipal, 6 dc Junho dc 1864, que refere pedidos idênticos formulados em 12

dc Junho dc 1862. 14 de Abril c 28 de Dezembro de 1863.

65. Dccreto-Lei de 16 de Julho de 1863, citado pelo Presidente da Cûmara Municipal, in

Archivo Municipal, 28 de Janeiro dc 1864, afimiando que "a>m a sua publica<;âo em-se

a)iiscguido já em cinco meses a demolicáo de mais prédios e muros em ruínas e a sua

rcconstrucão do que dantes sc conscguia em muitos anos com maior ttabalho e despesa".

66. AHCML. SGO. Cx. 126: Ofício do MOPCI, Reparti<;ão de Obras Públicas dirigido

pclo Dircctor Geral Joaquim SimOes Margiochi ao Presidente da Câmara, 27 de Abril de 1865.

67. Idem, ibidem, Ofício assinado por João Chrysostemo de Abreu e Sousa, dirigido ao

Vicc Prcsidcntc da Câmara Municipal dc Lisboa, 14 de Fevereiro de 1867.

6X. ANTT, NúcleoJúlio de Castilho, lomo 4, vol. II: "Correspondência artística e científica

nacional c cstrangeira com J. Possid6nio N. da Silva".

69. Vernota67.

70. Archivo Municipal, 9 de Junho de 1871.

71.PEZERAT, 1865.pag.s5-6.

72. CASTILHO. Júlio de. 1948. 3a ed., vol. V. pag.s 98-99.

73. Annais do Municipio de Lisboa. 26 de Dezembro de 1859, pag. 530: Proposta do

Prcsidcntc "para que a Câmara Municipai ofereea ao eng. Pezerat um prémio de 200S000 pela

rcdao;ao dc um relat6rio sobre a administracâii municipal de Paris que estudou na sua áltima

viagcm âqucla capital; devendo cste relat6rio conter todos os clcmcntos necessários para

conliccimcnto complcto daqucla admmistracao e sobremdo sobre os pontos: extensão e limites da

admmistracao municipal de Paris; organi/acão do servi^o dc polícia; limpe/a da cidade e remocûo

dc imundiccs; ilumina<;ao pública; obras municipais; calcadas; aba.stecimento das ;iguas;

maiadouros; jardins e passeios; cemitérios e pompas fúnebres; servi<;o de inccndio; expropria<;ôes

c dcmolicôcs; asilos e escolas de pobrcs; regulamento sobre prospectos e edificacão de casas;

cmprésiimos municipais c todos os mais objectos de interesse municipal".
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74. AHCML. SGO. Cx. 126: Carta dc Pezerat datada de Fevcreiro de 1865. Rcgiste-se a

sua justificacjlo por apresentar o texto em francés -'Tive duvida em redigir a minha memoria em

Portu\>ue: por desconfiar do meu Portugues afrancesado. Eu a fîs imprimir tal qual a compuz ã

pressa. esperando que se vôs a julgares diuna de ser tradusida. podemos encarregar deste

trabalho = o Gomc.\ = que hc muito capaz disso'' - e a sua situa<;åo de doenca: "Eu vos serei

muito obrigado se me poderes dispensar meia hora d'attengão na minha casa donde não ouso

por ora sahir". cmbora sc scniisse mclhor - "já ando ha 15 dias apoiado nas minhas muletas as

quaes poderei suhstituir bem depressa. como espero. por huma simples bengaiia"
-

, afimiando

que sc já não cra "tão activo como pieton, com tudo julgo-me muito apto para desempenhar

convenientemente todos os meus deveres dEngenheiro de gabinete".

75. Vcr cap.6. pag. 337. Ver lambém CUSTÔDIO. Jorge, "As infraestruturas: os canais de

Lisboa" in Lisboa cm movimento. 1850-1920. Lisboa. Livros Horizonte, 1994, pag. 108-1 10.

76. Usamos o fcliz conccilo dc Nuno Portas que pcla primeira vc/ o utilizou numa

confcrência na Funda<;ão Caloustc Gulbenkian. no âmbito da exposicão Lisboa de Frederico

Rcssano Gania. 1874-1909. e integrada num ciclo com a mesma designacão. em Abril-Maio de

1989.

77. Archivo Municipal. 3 de Outubro de 1867: o vereador Rodrigues da Câmara apresenta

uma proposta "sobrc as vantagcns das expropriacôes por /onas, amforme está em vigor em

Franca e creio quc na Bélgica". Esta questão. fulcral para a operacionah/acâo do Plano de

cxtcnsão. fora já discutida em 20 de Dezembro de 1866. mas s6 viria a ser aprovada em Cortes

cm 1XX9. scrvindo de instrumento ao plano de Ressano Garcia para as avenidas Novas. Ver

Lisboa dc Frederico Ressano Garcia. 1874-1909, pag. 29. Ver. para maior desenvolvimento
a

minha Disscrtacâo dc Mestrado. As Avenidas Novas de Lisboa, 1900-1930. Lisboa. Faculdade cte

Ciências Sociais c Humanas. 19X4 (dactilografada).
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8. REALIZAgÔES ARQl ITECTÔNICAS



8.1. Encomendas e edifícios públicos

Se o primeiro período liberal até â Regeneracão legou â cidade um único edifício

público com qualidade arquiteetonica
- o Teatro Nacional de D. Maria II -, a época

seguinte parece apresentar idêntica e dramática estatística, neste caso concretizada nos

Pacos do Concelho, eome<;ados a projectar depois do incêndio de 19 de Outubro de

1X63 e so plenamente concluídos em meados da década seguinte.

Assim aconteceu de facto, se utilizarmos como critério a exigência de um

programa arquitectônico de raiz, assumindo os valores de representayão simbolica que

lhe são inerentes, o que, no contexto do eciectismo académico do tempo, significava

sempre a presen^a de significativa componente decorativa, attavés dos recursos retorieos

da escultura.

Todavia, se alargarmos os referentes a um paradigma de utiiidade, e

considerarmos também as reconstrugôes, aquela estatística aumenta consideravelmente,

sendo possível desuicar então a nova Escola Politécnica ou equipamentos como os

Banhos de S. Paulo, o Matadouro, o Hospital de D. Estefânia ou a Estacão ferroviária de

Sanui Apolonia. Mas é preciso aceitar-se que esta evocacão não poderá ser senão topica:

de facto, o entendimento que infelizmente ainda persiste de valorizacão pattimonial,

restrigindo-o ao corpus monumenUil ou â aura de uma Historia longínqua, continua a

condenar os edifícios oitoeentistas utilitários ao desinteresse da investigacão monográfica

e a sistemáticas adultera<;6es, por vezes ditas "moderniza(;6es ", quando não â criminosa

demolicão. Por isso, no âmbito de um trabalho que abrange quase um século de

producão da cidade, não me foi possível colmatar graves insuficiências que continuam a

caracterizar uma olisipografia, filha do amor exclusivo de Júlio de Castilho, e de quase

todos os seus sucessores. pela Idade Média ou quanto muito pelo ciclo dos classicismos.

Nomeadamente, nem sequer abordarei a importante temática da nascente arquitectura
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industrial cuja importância tem vindo a ser enunciada por qualificados trabalhos de Jorge

Custodio que aqui homenageio, citando-o:

"Depois dc uns anos em que foram utili/ados os recursos construídos mais variados.

inicia-sc na década de 40 do século XIX. em Lisboa. a constru<;âo dc fábricas modernas c

racionalmente equipadas. totalmenic concebidas para esse fim.

Foi necessário importar os modelos de Inglaterra e o primeiro grande exemplo foi

dado por Aniccto Vcniura Rodrigucs, emprcsário em Leeds, que saudoso da sua terra natal

iransplanta para o Campo Grande uma fábrica completa de laníficios, cujo arquitecto cra

um engcnhciro inglês, substituído mais tardc por um tal Philippe Linder .

Nos anos scguirues foi a vez da Companhia de Fia<;âo e Tecidos Lisbonense crguer

uma lábncj diia incombustível em terrenos cotiquistados ao Tejo, cm Santo Amaro Para

laJ o arquitecto portugucs e o engenheiro inglês foram pn)positadamente a Inglaterra

conhecer o novo tipo de edifícios c estudarcm os planos para a sua execu<;ão em Portugal.

As fábricas incombustíveis cram edifícios imponentes, espacosos no interior, altos,

construídos em abodadilha de ferro e tijolo, com impostas de ferro, com sustencão dos

pisos por meio de colunas de ferro fundido. A sua principal característica era ficaiem â

prova de o l'ogo, qucr pela natureza dos materiais empregues, quer pela dificuldade do fogo

se propagar com velocidade entre os pisos e entre as prôprias secgôcs de fabrico, t'ace á

nature/a open do cspacn.

A Fábrica de Santo Amaro, cuja constru<;ao constituiu um autênuco estaleiro

experimcntal de arquitectura fabril na cidade de Lisboa, impôs-se como sínbolo

monumental, marca registada da Companhia e modelo de outras reali/agôes do género na

capital" (1).

Feita esta intencional referência ao outro lado da Lisboa romântica -

que, todavia e

evidentemente nela participa, num entendimento civilizacional do conceito - volto ao

territorio da cidade burguesa, para evocar, em primeiro lugar, a arrastada reconstruyão

da Escola Politécnica.
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8.1.1. A reconstru^áo da Escola Politécnica

Apos o incêndio de 23 de Abril de 1X43 (Fig.150), em que se salvou grande parte

do recheio didáctico mas que, do edifício, não restaram "senão as paredes" (2),

imediatamente se propôs que os donativos para a monumento a D. Pedro IV fossem

utilizados na reconstrugão que honraria a sua memoria através de uma estátua, tendo por

"pedestal'" "a academia que frequenta uma mocidade que é a esperanga da sua patria"

(3). â semelhanya do exemplo francês do "edificio dos invalidos", "o melhor monumento

de Luis XIV", onde "hoje se tracta de erigir uma estatua a Napoleão".

Esta proposta, muito romântica, nunca mereceu generalizada aprovacão por quem

considerava que o Libertador merecia um monumento autonomo, e, por isso. um mês

depois da catástrofe, discutia-se, na Câmara dos Deputados, a possibilidade de autorizar

a direcyão da Escola "para contractar sobre os rendimentos da mesma Escôla um

emprestimo destinado â reedificacão do Edificio onde se achavam as esc61as

Polytecnhica e i\o Exereito" (4). Depois de larga discussão, com a derrota de Mouzinho

de Albuquerque que pretendia que o edifício deixasse de ser dividido enu-e os dois

estabelecimentos que antes o ocupavam, sendo inteiramente atribuído â Politécnica, a

autorizacão era concedida, prevendo mesmo a possibilidade de "os bens que eram

administrados pelo extincto Collegio dos Nobres" (Fig.150,3-4) poderem ser vendidos,

apesar de estarem destinados â formacão do Jardim Botânico.

A dramática falta de meios que este debate indiciava foi responsável pelo

arrastamento das obras mas. positivamente, também pela alteracão tácita daquele

decreto-Iei: entretanto a Escola do Exército seria instalada no palácio da Bemposta e, em

1X73. quando as obras ainda não estavam concluídas, decidia-se instalar o Jardim

Botânico, por iniciativa dos professores Conde de Ficalho e Andrade Corvo.

Do projeeto de reconstrucão se ocupou, â partida, J. F. da Silva Femandes.

"general engenheiro e presidente da Junta Administtativa da Escola" (5) mas nada então

deve ter sido feito, como sugere o facto de, em 1X57. catorze anos ap6s o incêndio, as

Cortes terem autorizado o governo "a contrair um empréstimo até 100 OOOSOOO para a
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reconstrucão do edifício da escola Politécnica" e que "os foros que não forem remitidos

e administrados pela escola Politécnica, assim como os prédios, sejam vendidos e o seu

produto aplicado â reconstrucão do edificio da mesma escola" (.6).

Estes dados são definitivos para se concluir que, se havia já um 'p.ano",

eventualmente da organizacão funcional interna, o projecto arquitectonico s6 nos anos

de 1850 terá sido elaborado, sendo o seu autor Pedro José Pezerat, professor de desenho

daquele estabelecimento e "architecto da mesma", segundo as suas prôprias palavras (7).

Fazendo o aproveitamento de todas as pré-existências, nomeadamente dos al<;ados

exteriores que o fogo não derrubou. a volumetria global manteve a memôria operativa

do Colégio dos Nobres mardeliano (Fig.l50,l-2;5-6) que, por sua vez, partira do primo-

seiscentista Noviciado da Cotovia, delineado por Balujsar Alvares. Assim se mantinha a

utência prestigiado de uma casa, ligada a três momentos fundamenuiis das reformas do

ensino em Portugal e essa continuidade cultural. de algum modo também ideologica, é

assumida arquitectonicamente pelo despojamento se se quiser neo-clássico da faciada:

sobre o alto embasamento de pedra calcárea de justø unida, sobrepôem-se dois andares

de vãos repetidos, modulados pelas comijas rectas e, verticalmente, por sobrias pilastras

adossadas: mesrno a memoria da igreja foi mantida, no motivo de templete de ordem

dorica que centraliza a composicão, com frontão triangular e duas austeras colanas,

agiganuidas pelos soeos altos de seccão rectangular que as apoiam. Esta soluyão que

considero esteticamente expressiva -

por sugerir as arquitecturas utopicas de Ledoux e

Boullé - foi certamente motivada pelo facto daquelas colunas serem pré-existentes,

oriundas do extinto convento oratoriano do Espírito Santo da Pedreira ao Chiado que

Manuel José de Oliveira, barão de BarceUnhos transformara em palácio (8). O interior

apresenta idêntica austeridade, organizada em volta de um imenso pátio interior que,

imediatamente, sugere a figura do claustto setecentista.

Quando as obras se concluíram, em 1878. seis anos apos a morte de Pezerat,

eomecara já a ser delineado o belo e científico jardim botânico que continuou e

actualizou a recolha de espécies exoticas coloniais iniciada, um século antes, pelo da

Ajuda. Simultaneamente, ele reacuializava também a estética romântica, enunciada no
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jardim da Estrela. dotando a cidade de um generoso e ameno espaco de lazer, com

veredas, lagos. cascatas e pontes rústicas. Transmutando
a memoria histririca das hortas

produtivas do Noviciado da Cotovia, inseria-se ainda no qualificado conjunto de espacos

arborizados, nascendo na pequena Praca do Barão de Quintela e passando pelo Largo

Camôes, S. Pedro de Alcântara e Príncipe Real, que tenho vindo a considerar umas das

mais notáveis realiza<;6es da Lisboa romântiea. O facto de não se ter tratado de uma

programática urbanística mas de um acerto orgânico de inciativas desgarradas, e muito

condicionadas por factores financeiros depressivos, em nada o enfraquece: o urbanismo

pode ser uma ciência, como pretenderam os ciclos classicistas e há-de reivindicar o

movimento moderno, mas também pode ser uma obra de arte cujos controlos iniciais são

mínimos ou conflituais mas que se resolve no seu prôprio fazer.

É nesta categoria que creio que se insere o da Lisboa romântica: a cidade, corpo

artificial por excelência, movimenta-se numa expansão quase autonoma de auto-

revelacão que os arquitectos e engenheiros souberam entender como naturalidade, a

logica intrínseea com que cresce um ser vivo. Claro que esta espéeie de espaco de

liberdade é um territorio determinado: afinal, no caso da Politécnica, poder-se-á

considerar que todas as notáveis vidas sucessivas que teve aquela casa nasceram das

possibilidades abertas com que a dotou o gesto fundador dos Jesuítas, reactualizado pelo

Marquês de Pombal e depois pela Regeneracão, numa elipse refundidora que é a figura

simbolica de todas as cidades que sabem manejar, e deixar-se manejar, pela Historia.

8.1.2. Os Banhos de de S. Pauloe o Matadouro municipal

Depois de ter delineado e dirigido a reconstruyão da Escola Politécnica, Pedro

José Pezerat teve oportunidade de projectar dois importantes equipamentos, inseridos

numa teia de propositos higienistas que a Câmara desejava amplamente promover e que

iam sendo sistematicamente adiados por falta de meios de execueão.
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O primeiro, o edifício de Banhos de S. Paulo (Fig.151,1.), situado na Rua do

Carvalho. quase a ilharga do Largo. foi erguido. em 1X54. antes da demolicão do forte

dc S. Paulo, se;n qualquer articulacão com os projectos urbanísticos que, na época, o

mesmo engenheiro-arquitecto propunha paia o Aterro da Boa Vista, aproveitando a

cedência gratuka do terreno de implantagão por parte do Estado ã Misericordia de

Lisb(>a.

Este facto foi desde logo criticado pela imprensa da época
-

'pena foi que um tão

elegante edifício fosse erigir-se em sitio escuso, quando era digno de ornar uma praca

razoada" (9) -

e. na verdade, condenou-o a uma existência obscura, apesar da qualidade

l\o seu desenho. compondo um alargado paralelipípedo, dinarruzado na fachada pelo

corpo central, coroado de frontão ttiangular, destacando-se pela ampla balaustrada do

primeiro andar, apoiada, no piso inferior, por quatro colunas toscanas. O ritmo lumínico

e compositivo assim criado. jogando com sobriedade, a figura da verticalidade,

enriquece-se cotn a modula<;ão das pilastras adossadas e os vãos de molduras superiores

arqueadas, embora a predominante horizontalidade se reforce no friso que une as

bandeiras de caca um dos andares e na eimalha que repete a sua seecão recujngular.

Este classicismo modesto, mas muito íntegro. escondia um interior complexo,

quase de fábrica industrial, dispondo de vários tanques cuja água era disuibuída por

máquina a vapor, com elaborado processo de aquecimento, servindo "cincoenta e nove

tinas; vinte e quatro das quais destinadas ao servico das pessoas pobres; e as restantes

trinta e cinco ao das que satisfizerem a quantia indicada na competente tabella" (10). Se

nos recordarmos do pomposo Estabelecimento de Banhos palladiano, proposto vinte

anos antes por Possidonio da Silva (11) e da Fábrica de Gaz, em "estilo gotico". que

seria edificada na envolvência, sobre a Avenida 24 de Julho, entender-se-á meLior a

adequacão funcional de Pezerat que aqui confuma a sua formacão classicista e a

capacidade de a conformar a um programa técnico, na esteira do que fizera, no início do

séeulo, Farncisco Fabri no Hospital da Marinha (12).
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Quanto ao Matadouro "do Alto da Cruz do Tabuado" (Fig.152,1-3), inaugurado

em 1X63, ele foi o ponto de chegada de um processo morosíssimo, iniciado logo em

1X33. quando a Câmara fora autorizada, por decreto de 5 de Setembro, "a construir tres

Matadouros, um na Capital, e dois nos limites do Municipio" (13). Pela cronica falta de

meios, foi-se adiando a escolha de local para os dois últimos e procurou-se instalar o

primeiro no extinto convento de Santo Antonio dos Capuchos (14) mas, para isso. a

Câmara deveria comprar o edifício e não tinha dinheiro: o matadouro continuou pois a

funcionar nas degradadas instala<;6es abarracadas do Campo de Sant'Ana.

S6 em 1848, o assunto comeea a ter um início de solucão, eom a proposta "feita

por uma Sociedade, representada por Pedro José Pezerat e Antonio Joaquim Freire

Marreeo para a construcgão de um Matadouro" (15). Era o tempo em que o futuro

engenheiro da Câmara, segundo as suas prôprias palavras, trabalhava como "Engenheiro

de Companhias", associando-se. neste caso, a um socio capitalista para edifiear um

projecto. já aprovado. e assegurar a sua exploracão.

Â Câmara parecia-lhe um bom negocio: era ôbvia a "necessidade de um

Matadouro, em logar conveniente, construido segundo os principios hygienicos, e

conforme os modêlos dos das Cidades policiadas" (16) e útil reconhecer-se "a

conveniencia das Companhias que emprehendam e realisem grandes obras", tanto mais

que "na proposta do presente Contracto, (...) não faz nenhuma exigencia insolida, nem

que não haja sido concedida a outros Contractos; apresenta em luz ciara as obriga<;6es a

que se sujeita, e as vantagens que pede; e são moderados os lucros, que se deprehende

devem provir da execucao effectiva do presente Contracto". De facto. entre outros

compromissos, a Companhia comprometia-se "a edificar mais dois Matadouros; um em

Belem, outro em Bemfica, para commodidade dos habitantes do Municipio".

Mas ao contrário da Câmara, o Governo levantou impedimentos a esta solucão

liberal, nomeadamente por querer aeautelar "o grande interesse que a Companhia tirará

de sua empresa". Por esta razão e porque, como era habitual no frágil tecido financeiro

português. a companhia se desfez com a entrada, em 1852, de Pezerat para a Repartigão

Técnica l\o Município. a obra, com o mesmo projecto, viria a transitar para a Câmara
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(17) que, para isso, foi autorizada a contrair dois empréstimos sucessivos, o últirriO dos

quais. ern 1X63, "até 61 OOOS000 para com ele acabar o edificio novo do matadouro"

(IX). Antes disso. porém. haviam sido solicitados pareceres de "peritos" da "ĩĩscola

Medico- cirurgica de Lisboa'" e da "Academia das Sciencias" (19) para justificar a opcão

pela Cruz do Tabuado em detrimento do "sitio do Alto do Varejão". inicialmente

escolhido. Enquanto a segunda destas instituicôes permanecia favorável a esta opeão,

proxima do Caminho de ferro, afirmando, no entanto, que seria necessário um segundo

matadouro "na parte ocidental da mesma cidade", a Eseola Medica apoiou a pretensão

da Câmara pela Cruz do Taboado, considerando que ambos ns locais eram adequados,

embora o Alto do Varejão. iuui proximo do cemiterio", pusesse a questão, por "decoro

publico", do "respeito que se deve á memoria dos que ja foram, a intima veneracão que

todos sentimos pelos mortos. esta como adoracão que cada homem consagra á sepultura

dos seus". Por isso "tudo está aconselhando que do cemiterio se afaste o mais possivel

toda a mundanidade, tudo o que pode perturbar as oracôes dos que choram sobre os

scpulcros".

Nem o Governo nem a Câmara consideraram então as consequências que poderiam

advir da extensão da cidade, empiricamente delineada por Pezerat, onde umas das

avenidas, saindo do boulevard prineipal, já inflectia para a Cruz áo Tabuado, num

desenho prévio da futura Fontes Pereira de Melo. O sítio parecia muito longe do centro

da cidade, e era-o de facto, mas, depois de ter demorado trinta anos a ser decidido, o

primeiro matadouro moderno de Lisboa aparecia condenado pelos planos de Ressano

Garcia para as adjacentes ãs Avenidas Novas. Por isso foi precocemente demolido um

edifício de interesse para o patrimonio da arquitectura industrial oitocentista que, no

desenho inicial, publicado no Archivo pittoresco em 1863, ano da sua inauguracão, se

apresentava com uma sôlida composicão. geométriea e ortogonal, fortemente expressiva:

o corpo principal tinha na fachada, coroada com frontão triangular, um enorme vão

central. articulando os dois andares, ladeado de altas frestas rectangulares. repetidas em

dois grupos nos corpos adjacentes. Um dos anexos, para servicos vários, erguia-se ainda
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a maior altura. com plena afirmagão do alcado, entre a sucessão dos vãos do piso térreo

e os pequenas janelas rectangulares de iluminaeão
sob a cobertura.

O conjunto sugeria uma espécie de majestade industrial que recorda. como

referente estético, os projectos industrais do comeeo do século inglês, confumando o

rigor projectista de Pezerat no tempo lisboeta convertido, como veremos, â amabilidade

das cenografias de Cinatti e Rambois. No entanto, a gravura do Museu da Cidade que

conserva a memoria do construído (Fig. 152.2), depois do ajardinamento da Praca de

acesso, realizado logo em 1X64, manifesta que houve alteracôes posteriores, implicando

uma opcão pela largura em dettimento da altura e a substitui<;ão das estreitas frestas por

vãos convencionais, de bandeira curva no rés-do-chão e recta no piso superior. O

resultado enfraqueceu e vulgarizou o conjunto, como que o adaptando a uma

conformidade o\o olhar, embora toda a organizacão do interior, detalhadamente descrita

na revista citada. tivesse adoptado critérios modemos, quer de funcionalidade, quer de

higiene. Ninguém duvidava que o Matadouro de Lisboa seguira "o risco dos melhores

que houvesse na Europa" (20).

8.1.3. A Estacão de Santa Apolonia e o Hospital de I). Estefânea

Citando idênticos paradigmas da arquitectura industrial do tempo europeu, mas de

autorias exogenas a producão de Pezerat, outros equipamentos devem ser referenciados,

quer pela sua importâneia enquanto factos de arquiteetura, quer pelo modo como

contribuiram para dinamizar e requalificar áreas mais ou menos marginais da cidade em

processo acelerado de urbanizaejio.

A estacão de Santa Apolonia foi edificada entre 1862 e 1865 na Praia dos

Algarves. â ilharga da Rua do Cais dos Soldados, que para isso foi aterrada e depois

transformada em "praca pública" (21 ).

O edifício - com "risco" e direcgão de obras dos "engenheiros Angel Arribas

Ugarte, director; J. Evangelista de Abreu, engenheiro chefe; Lecrenier, engenheiro

divisionario; Oppermann, construtor" (22) - não ostentatava, como reconhecia Vilhena
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Barbosa no artigo do Arquivo pittoresco que acabámos de citar. "excellencias de

architectura na :raca geral" nem "primores de esculptura", mas a falta dessas "riquezas de

omamentaeão de que se ensoberbecem por essa Europa tantos outros edificios do

mesmo genero' era compensada pelas "pompas da situacão. que a natureza estendeu

com mão prodiga diante d'elle".

De facto, como bem dá a ver uma gravura de época (Fig.153), publicada na

mesma revista. a Estacão debru<;ava toda a sua longa fachada sobre o rio, como que

assumindo, nessa figura privilegiada. os sonhos que muitos alimenUivam ainda de estar

proximo o tempo "em que o Tejo se ha de ver outra vez povoado, como n'essa epocha

vcnturosa em que todas as na<;6es européas aqui vinham prover-se das especiarias da

India" e a cidade. "fadada pela Providencia para um grande centro commercial", se

tornaria "não o primeiro emporio do mundo, como quando arrancou das mãos de

Veneza as chaves com que a rainha do Adriatico abria as portas da Europa ás

mercadorias úo Oriente; mas sim um dos principaes emporios europeus dos generos

coloniaes".

Esta ideologia nacionalista e regeneradora, utilizando a novidade que era o

caminho de feiTo para interpelar a Histôria e renovar um fantasmático programa

imperialista, formulava, simultaneamente, uma ideia utopica sobre Lisboa em que o novo

meio de transporte deveria articular-se com um grandioso porto
- "o commercio

britannico, que é o primeiro d'entre todas as nagôes a apreciar e a saber praticar a

economia do ternpo e das despezas improdutivas, reconhecerá o muito que interessa em

ter no porto de Lisboa abundante deposito de generos coloniaes para o abastecimento

dos mercados do Mediterraneo" -

e também com "o telegrapho electrico para a rapidez

das ordens".

A realidade, todavia, tinha, não o ritmo dos sonhos de grandeza, mas os entraves

de uma frágil economia e so lentamente, e sempre deficientemente, se foi melhorando a

envolvência urbana da Estacão, com o alargamento das vias adjacentes (23) que havia

de conduzir, fora já do período em análise. "â construcão de uma rua marginai ao Tejo

desde a parte de Santa Apolonia até ao dep6sito do material de guerra em Braco de
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Prata" (24), implicando enormes aterros que, paradoxalmente, afastaram o rio,

enfraquecendo o impacte que a gare antes possuía.

Pouco qualificadas foram uimbém as solucôes encontradas para articular as pré-

existências com o caminho de ferro, nomeadamente em Xabregas (Fig.153.1 ). A ponte aí

erguida, "enviesada sobre a estrada pública" (25), cuja "parte de ferro é obra de

Inglaterra", permitia ao "espectador", collocado entre ela e "a fonte da Samaritana" uma

inédita experiência, misturando tempos. memorias e eventos: "Vê desfilar por sobre a

ponte. em direccão â estacão principal. um comboio; por cima correm os fios do

telegrapho electrico; á direita, e proximo, sobressae o angulo orienUil do grande palacio

do marquez de Niza; á esquerda, a pouca distancia, apparece a cruz, que remata o

frontespicio da egreja do convento da Madre de Deus".

Definitivamente, os restos da monumentalidade da cidade oriental perdiam

contacto com o rio que Ihes tivera na origem e confundiam-se já nas manchas

enegrecidas das fábricas que nas proximidades se iam anarquicamente instalando. E

mesmo quando, no virar do século, as preocupayôes patrimoniais se concentrarem sobre

a casa conventual quinhentista, não foi possível apagar nem requalificar as cicatrizes

tecnicistas daquele sonho, executado por Fontes Pereira de Melo, que se sobrepunha,

como formidável realidade, aos muitos "que tinham visto e desfructado os caminhos de

ferro em paizes estrangeiros, encarecendo com enthusiasmo as commodidades e mais

vantagens que tão sublime invento proporciona á humanidade, (mas) declaravam que

Portugal não podia nem devia aspirar a possui-los" (26).

O edifício, minuciosamente descrito no Arquivo pittoresco, fundia, pela primeira

vez em Lisboa. as fachadas de um modesto gosto neo-ciássico -

com dois andares de

vãos sobrepostos e repetidos, balaustrada central, destacando o corpo central, coroado

de frontão - com um imenso hangar. constituindo a gare propriamente dita, eoberto com

uma complexa teia de ferro e vidro, mvisível do exterior, como então quase sempre

acontecia nos primeiros espécimes de arquitectura industrial. Apesar deste apagamento

estético da fungão, o articulista apreciou a sua solidez c esbelteza, criando um "vasto

recinto ". "claro e alegre de dia pela abundante luz que lhe ttansmitem as vidragas do
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tecto. e que Ihe entra pela frente leste do edificio, que é aberta em toda a largura da

mesma nave". Assim se introduzia Uirdiamente na cidade a arquitectura do ferr(>,

proposta por engenheiros estrangeiros, segundo modelos já correntes em toda a Europa.

cujas potencialidades expressivas os arquitectos lisboetas em geral ignorarão até i obra

fino-secular de José Luís Monteiro (27).

Quanto a outro dos mais importantes equipamentos então realizados, o Hospital da

Estefânea (pag.154). os dados actualmente disponíveis são quase inexistentes. Ideado

pela rainha do mesmo nome, para o internamento de mulheres e criancas, foi

encomendado por D. Pedro V a um desconhecido arquitecto inglês, através da sugestão

í\o Príncipe Aberto. marido da Rainha Vitôria. O terreno de implantacão seria

disponibilizado da vasta quinta do Paco da Bemposta onde, na mesma época, se instaJara

o Instituto Agrícola de Lisboa (Fig.155).

O início da edificacão, em 1858, determinou, como já referimos (28). a

urbanizacão dacuele sítio suburbano, através do alargamento da Travessa do Pintor,

depois designada por Rua da Estefânea, eixo principai de um dos primeiros bairros

m^ĸlernos de Lisboa, programado, nos anos de 1X70, por Frederico Ressano G.jrcia,

talvez recuperando o desenho inicial de Domingos Parente da Silva, e que, a par do

Calvário e de Campo de Ourique, deve ser considerado como uma espécie de exercício

prévio do plano Jas Avenidas Novas (29).

O Hospital, cuja construcão se arrastou de 1X58 a 1877. quando foi inaugurado,

apresentava uma rigorosa composicão sobre planta em U, alargada, de um lado e outro

do corpo centrai, de duas alas. A aboluta simeuia de eixos, a repeticão do ritmo e das

dimensôes dos rasgamentos, a organizacão da entrada principal com amplo arco laceado

de colunas, prolongadas no andar nobre, enunciam o classicismo funcional do projecto,

apenas perturbado pela marcagão eciéctica dos lanternins de vidra<;as, coroados de

cúpulas, numa vaga sugestâo de gosto neo-gotico, exôgeno na predominante

horizontalidade e ortogonalidade do conjunto.
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Foi este o único hospital lisboeta. edificado no século XIX, que quebrou a tradicão

de utiliza<;ão de espacos convenuiais, vinda do tempo do Marquês de Pombal. quando o

Hospital de Todos os Santos foi transferido para o colégio jesuíta de Santo Antão, e

acentuada depois da extincão das ordens religiosas. A sua funda<;ão, decidida por acto

pessoal de D. Pedro V, influenciado pelas dramáticas consequências dos surtos

epidémicos de côlera e febre amarela dos anos de 1850, anunciava uma política mais

interventiva do Estado nesta importante matéria, manifestada também na proteccão real

ao Asilo D. Pedro V, no Campo Grande (30). Medidas parcelares. elas situam-se num

lugar de chameira entre a caridade liberal, entendida ainda eomo soma de gestos

individuais ou de grupo, e a assumpcão de que a saúde pública era questão fundamenUil

do processo de modernizacão da propria cidade.

8.1.4. O teatro da Trindade

Edificado ein pouco mais de um ano. com inauguracão em 30 de Novembro de

1X67, o Teatro da Trindade foi uma iniciativa particular de uma "soeiedade de

accionistas" (31) de que o principai promotor era Francisco Palha de Faria Lacerda,

"p()eta, jornalista. comediôgrafo, homem de espírito e figura da boa roda lisboeta" (32),

ou seja tipo característico do cidadão diletante de meados do século, empenhado, como

tantos outros
- â sociedade pertenciam também Francisco Chamico, Fortunato Chamico,

o Duque de Palmela e Frederico Biester - em cosmopolizar Lisboa, segundo um

paradigma cultural de que o teatro era componente essencial.

O sítio possuía tradicôes nesta prática, não so pela proximidade prestigiada do

teatro de S. Carlos como pelo facto de ser vizinho imediato do popular Ginásio,

instalado primeiro. desde 1X45. num "barracão armado â pressa por um empresário de

que não ficou memoria" (33) mas que, em 1X52, sofrera reconstruyão integral, sobre

modesto projecto oferecido de Cinatti e Rambois, aprovado pela Câmara "apesar da

imperfeicão artística" (34) (Fig.156).
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Pelo contrário, a nova casa de espectáculos (Fig. 157,1-4) apresentava um

prospecto ambicioso. da autoria do desconhecido arquitecto Miguel Evaristo de Lima

Pinto, com três fachadas, a principal, destinada ã entrada da famHia real, sobre o Largo

da Trindade, a segunda, para a público. na Rua da Trindade. e a terceira. de servico. na

Rua larga de S. Roque. A significativa massa construída era nobilitada. no acesso nobre,

por um corpo central de tripla arcaria, no rés-do-chão, a que se sobrepunham dois

andares, um de vãos de sacada, com balaustrada de cantaria. outro de peitoril de

molduras superiores em segmento de círculo, o conjunto modulado, verticalmente, por

pilastras adossadas e coroado de frontão. Estes motivos, de uma gramática ecléctica que

misturava diversas situacôes eruditas - nomeadamente a citacão neo-renascentista dos

bustos de dramaturgos portugueses inscritos em círculos emoldurados ou as mísulas da

balaustrada de memoria classicizante - com a simplifica<;ão empírica dos pendentes das

molduras das bandeiras, repetidos em todos os vãos das três fachadas. ou o coroamento

da frente sobre a Rua da Trindade, desenhando uma espécie de desproporcionado átieo,

numa sugestão de águas-furtadas cenográficas. Cenografia deliberada é de facto o

conceito que melhor define este projecto, jogando. numa expressividade esquemática,

com o ritmo das cantarias. que concentram e enutem a luz nos numerosos ressaltc.s dos

seus delineamentos. O interior, com excelentes solugoes de funcionalidade, em relacão ã

mobilidade do palco e da plateia que podia ser sobrelevada para se transformar em salão

de danca, desenvolvia a riqueza, enunciada nas fachadas, com abundância de estucues e

dourados, de lustres vindos de Paris. "grandes e de gracioso feitio" e "esplendida

illuminacão".

Esta obra é talvez a primeira que. significativamente. se pode designjr de

arquitectura romântica, entendendo por ela não a particularidade dos revivalismos mas a

vulgariza<;ão e progressivo esquecimento da norma clássica. seguida com eciéctica

upropriacão amadora e subjectiva.

Ela foi, como se disse, um projecto inteiramente assumido por cidadãos

empenhados em dinamizarem a vida cultural da cidade e a explorarem-na tambem na

perspectiva de lucro capitalista: o seu sucesso revela a efeetiva modernizacão que Lisboa
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vinha sofrendo. Um apontamento curioso desta situacão verificava-se no "panno de boca

do theatro". "convertido em verdadeiro jomal de annuncios. sem que prejudique

completamente a sua belleza", oferecendo "aos industriais um meio de publicidade muito

efficaz. e aos seus espectadores uma diversão nos intervallos, que a muitos pode ser

proveitosa" (34a). A emergência da publicidade, em lugar até então inédito, considerada

um servico público e Iúdico, articulada com o incremento da producão da dramaturgia

nacional e a afirmacão de novas e sucessivas geracôes de actores, mais ou menos

qualificadas (35), reforcava esse desejo de aproximar Lisboa dos ritmos esfusiantes de

Paris, imagem simbolica da civilizagão do século.

O velho sítio da Trindade, onde a memôria do demolido convento cedera, trinta

anos atrás, aos prédios do galego maconico Moreira Garcia (36), beneficiou também da

edificacão do teatro, não so por ele ter ocupado as ruínas do palácio do Conde de Alva

(37) que ali se mantinham desde o terramoto, mas também pela decisão da Câmara de

proceder ao alargamento da rua da Trindade (38), cujo último prédio, muito modesto,

tornejando para o Largo de S. Roque, foi então construído (39).

O lugar nobilitava-se, como amplia<;ão cultural e urbanística do Chiado. o coracão

civilizado de Lisboa, onde as igrejas de moda -

os Mártires e o Loreto -

marginavam os

teatros, as lojas, os eafés, as livrarias e os clubes elegantes, abrindo-se o conjunto ao

convívio com a recente Praca de Camôes cujo monumento, inaugurado no mesmo ano

de 1X67 em que foi edificado o teatro, simbolizava o desejo de representagão da Histôria

como palco voluntário da civtiizacão do século. Para norte, esta Lisboa romântica

prolongava-se nos jardins de S. Pedro de Alcântara e do Príncipe Real, o outro lado das

preocupacôes urbanísticas do tempo, empenhadas no higienismo, no saneamento

atmosférico e no "aformoseamento". Assim se multiplicavam, numa coesão intensamente

ritmada, os centros da cidade que, recuperando e modernizando circuitos antiquíssimos,

aprofundavam a funcionalidade de Lisboa. Não era o tempo de cria<;6es iniciais, como

acontecera nos tempos de Pombal e voltará a acontecer nos de Ressano Garcia: o que se

detecta é uma apropriacão significativa, como que o preenchimento de uma malha

467



determinada, espécie de superestrutura civilizadora representando os mteresses e as

expectativas dcs cidadãos cujos direitos recentes nela se inscreviam.

8.1.5. Os Pacos do Concelho

Na noite de 19 para 20 de Novembro de 1X63, um violento incêndio iFig. 158,1.)

deflagrou no vjsto edifício entre a Praca do Pelourinho e a Rua do Ouro, construído,

cntre 1770 e 1774, por Reinaldo Manuel, que modificou desenhos anteriores de Eugénio

dos Santos (40), e destinado a instalar o Senado da Cidade mas que foi albergando

uunbém outras instituiyôes, sobretudo o Banco de Portugal. além de inquilinos e

propriedades piírticulares (41 ).

Salvo o Arquivo Historico do Município -

que já escapara também ao terramoto de

1755 - mas desaparecido quase totalmente o Arquivo corrente da Reparticão Técnica,

dirigida por Pdero José Pezerat -

com perdas definitivas para o estudo da cidade

oitocenti.sta -, o Governo nomeou. quase imediatamente, uma comissão "composia por

F. SimOes Margiochi, Plácido d'Abreu e Joaquim Larcher para averiguar quais sejam os

edificios que devam ser construídos nos terrenos ocupados pelo incêndio" (42).

Seguiram-se morosas expropriacôes que conduziram â decisão de dividir o quarteirão

através da futura Rua Henriques Nogueira, ficando a sua parte oriental, com entrada pela

Pra<;a do Comércio, para o Ministério do Reino e a ocidental, com enttada pela Pra<;a do

Pelourinho, para a Câmara Municipal que deveria dividir as instalacoes com o Banco de

Portugal.

Entretanto, a Câmara encarregara o seu Engenheiro, Pedro José Pezerat de

elaborar o projecto para a reconstrucão dos Pacos do Concelho, renunciando â proposta

do vereador Severo de Carvalho "para se pôr (a mesma) a concurso" (43). O governo

definira os condionalismos estéticos da obra a realizar. detenninando o Ministério das

Obras Públicas que o edifício para o Ministério o\o Reino, "não convindo alterar a

architectura cxistente". aproveitaria "as paredes exteriores taes como estão", ao mesmo

tempo que recomendava â Câmara "o mesmo plano de não alterar o risco do que cxiste,
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salvo o addicionamento de alguma pequena ornamentagâo que não contraste

sensiveimente com o systema adoptado nos edifîcios da cidade baixa" (44).

Esta deeisão conservadora, justificada por razôes econ6micas mas também pelo

desejo de salvaguardar a unidade arquitectonica do sítio, definido por uma das entradas

sobre a Praca do Comércio, foi contestada por Pezerat: os seus "estudos" não podiam

"conformar-se de modo algum com a Portaria Ministerial que prescreve de conservar o

typo do prospecto da cidade baixa, exigencia á qual não posso sujeitar-me por ser uma

herezia anti-artistica, capaz de comprometer não so a auctoridade. mas phncipalmente

o architccto que se resignasse a perder a sua reputagão, o seu brio e até o senso

commum, participando de uma aberragão desta ordem" (45).

A norma pombalina, que o Ministério das Obras Públicas defendia, parecia ao

velho engenheiro so dever ser seguida no edifício para o Ministério do Reino, por este

fazer parte da Praca do Comércio, mas não tinha justifica<;ão em relacão aos Pacos do

Concelho, separado daquele edifício e ladeado, não "por esta barbara e grotesca

architectura das cazas de aluguel da baixa", mas pelo "edifîcio do Arsenal" e por "uma

Egreja". Ele queria inovar, embora preenchendo "rigorosamente o programma que me

foi dado pela Ex.ma Camara" e assumindo a economia do projecto, "approveitando não

sô todos os alicerces, mas ainda os pés direitos e abobadas do andar terreo e do

primeiro andar". Por isso, as alteracôes eram de facto mínimas: conservara "as mesmas

linhas principaes d'architectura da Praga, diminuindo sô o volume da principal

cimalha", o que aliás apresenta como solucão menos dispendiosa, limitando-se â

"substituigão das janellas do andar nobre da praga e das mezaninas tão disgraciozas

do andar superior" pelo "mesmo systema d'arcadas no andar nobre dos novos Pagos do

Concelho, para dar mais unidade e um caractere mais monumental á minha

composigão" .

A principal inovacão ûo projecto, e que terá sido a mais criticada, não era, todavia,

a diminuiyão da espessura da cimaiha ou a alteracão do desenho dos vãos mas a "torre

municipal ou Befroi" cuja "indispensabilidade" continuava a defender "pois que esta

torre é o typo affcctado a todos os pagos municipais e o symboîo da auctoridade e das
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liberdades dos municipios: com effeito o seu reiogio é o regulador de todas as relagôes

civicas: scus sinos carrilhonão as festas publicas e tocão a rebate em todas as

caiamidades, chamando os cidadãos d defeza da ordem, dosforos e da tiberdade" . Ele

tivera o cuidado, por razôes de poupanca que aceitava. de não apresentar "um tuxo

d'ornamentagão", adoptando "o caractere tizo das grandes linhas": poderia até

conformar-se em dispensar "as poucas estatuas com que rematei o acroteno de

balaustres, em quanto o cofre municipal não for bastante rico, para se poderem

successivamente collocar estes grupos estatuarios" porque estava seguro que a sua

"composigão ainda que iiza e singeia, por sua unidade e suas grandes linhas

architectictonicas. appresenta contudo um aspecto monumental e grandiozo, que faz

com que o edifîcio, ainda que pequeno, parega maior do que é na realidade". Mas

nunca aceitaria i. amputa<;ão da torre. "quaesquer que sejão pois as objecgôes que se me

possão faser por rasôes d'economias mesquinhas e mal entendidas" .

Doente e já incapaz de dirigir a Reparticão Técniea, Pezerat receava "que os meus

cstudos aturados e conscenciosos não sejão approveitados". Era ainda "En^enheiro

architecto da Camara" mas sabia-se ultrapassado por "empregados das Obras Publicas

aos quacs perdôo a presumpgão de me darem ligôes". Apesar da adversidade, queria

continuar, propondo-se "appresentar não so o projecto dos Pagos do Concetho mas

ainda o projecto do Ministerio, com a coliocagão do Banco nas condigôes de

independencia que eupude reaiisar" .

A "trai<;ão" veio, no entanto, eomo já era anunciado, da sua propria falência:

quinze dias depois da sua exposicão que longamente citámos, datada de 1 1 de Outubro

de 1X66, a Câmara decidia definitivamente pôr de lado o projecto de Pezerat -

que fora

aprovado em 1X64 (46) - e nomear "o seu empregado e architecto o sr. Domingos

Parente da Silva para elaborar o projecto do novo edifico dos pacos do Concelhc (...)

muito principalmente pela doenga permanente do eng. Pezerat" (47). Era uma solucâo de

continuidade visto que aquele arquitecto vinha substituindo Pezerat em todas as

responsabilidades da Reparticão Técnica, mantendo em relacão a ele uma assumida

atitude de respeito e obediência (48).
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O modesto arquitecto camarário, então com 30 anos (49), embora diplomado com

sucesso em Pintura pela Academia Real de Belas-Artes de Lisboa, ingressara entretanto

na Câmara Municipal, não se conhecendo até á data em que lhe é atribuída a

responsabilidade de projectar os Pacos do Concelho nenhuma obra relevante (50). Por

isso, assumiu com humildade e enorme entusiasmo a tarefa, tendo "o projecto original"

sido apresentado em sessão da Câmara de 24 de Janeiro de 1X67, com "oito desenhos"

(Fig. 158,2-6) e "memoria descriptiva" (51). Nesta, depois de considerar a

"sumptuosidade e magnificencia" que caracterizam os "palacios das municipalidades"

"em todos os paizes da Europa" (52). afirmava que, "como portuguez e como artista",

teria desejado "dar ao novo edificio mais largas e opulentas proporcoes". Não o fizera

por reconhecer "que os cofres do municipio não dispôem de grandes recursos",

limitando-se "a elaborar um projecto, com alguma decoracão exterior, seguindo

rigorosamente o programma da distribuicão mterna que me foi dado" e sem em nada

prejudicar "a uniformidade da decoracão da cidade baixa", embora os edifícios que

rodeassem a Praca do Pelourinho apresentassem uma "architectura tão variada, que nos

dão uma certa liberdade arehitectonica".

Tal "liberdade" era assumida com luxo arquitect6nico na fachada principal cujo

corpo central se apresentava modulado por três pares de pilastras no piso térreo,

prolongadas por sobrepostos grupos de colunas de ordem composita, sendo o conjunto

rematado por um entablamento recortado, coroado com frontão semi-circular. No

entanto, a completa remodelacão da anterior fachada sujeitava-se, no interior, â

preocupacão em manter, no "pavimento térreo", "as grandes ab6badas reservadas para

os depositos e casas fortes do Banco de Portugal" que tinham sobrevivido ao incêndio.

Aprovado o plano pela Vereacão -

que chegou a nomear um proposto "jury

artistico e scientifîco" para a sua apreciacão (53) -

e, depois, pelo Ministério das Obras

Públicas, a edificacão iniciou-se "até quasi ao nivel do pavimento nobre" mas foi

interrompida, logo em 1868, porque o Banco de Portugal acedeu abandonar as suas

antigas instalagôes, permitindo â Câmara expandir-se por todo o edifício. Como bem

afirma o arquitecto, passou-se então "de uma reedificacão a uma nova e completa
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edificacão" (54). A vereacão. que acompanhava de perto as obras, entusiasmou-se com a

possibilidade de engrandecer a sua casa, exigindo a Parente da Silva, o "enriquecimento

dos detalhes decorativos" quer da fachada principal quer. sobretudo, do vestíbulo de

entrada e respeciva escada que puderam adquirir uma escala monumental.

As obras foram retomadas com grande empenho e unânime reconhecimento do

mérito c\o arquitecto que. em 2 de Janeiro de 1870. era publicamente elogiado: "Os

pacos do concelho de que a construccão está bastante adiantada e mais o poderia estar se

não fossem os obstaculos que a tem impedido. esperamos que será no futuro um dos

mais bellos monumentos que hão de aformosear esta capital e verdadeiro padrão de

gloria para o nosso architecto Domingos Parente da Silva" (55).

Mas um facto. aparentemente exogeno ao processo, viria nele insUilar a polémica,

o confronto e a queda da "reputacão artístiea" do arquitecto. Pela accão concertada do

novo engenheiro da Câmara, Frederico Ressano Garcia, admitido por concurso público

em 16 de Abril de 1874, e do vereador Elias Garcia, um e outro apoiados na recém-

criada Comissão de Obras e Melhoramentos Municipais (56), a Reparticão Técnica ia

iniciar uma verdadeira revolucão modernizadora cujo corpo e a alma eram os do

Engenheiro-Chefe, jovem, ambicioso e com um saber actualizado, incapaz de se

relacionar com o obscuro arquitecto que, interinamente, o antecedera desde a doenca e

depois da morte de Pezerat.

Parente da Silva que, até então, fazia "simultaneamente servigo de chefe de

reparttcão, de engenheiro, de architecto e até muitas vezes de conductor de obras" (57),

vê-se reduzido a "chefe da primeira seccão" e, em relacão â obra dos Pacos do Concelho,

obrigado â apresenta<;ão dos respectivos documentos técnicos e orcamentos.

Com alguma injusti<;a
-

porque o modo empírico de ttabalho fora não so

sanccionado pelas sucessivas verea<;6es como, muitas vezes, imposto por elas - Elias

Garcia acusava-o de não existir senão um "projecto incompletíssimo; apenas algumas

plantas, alcados e corte" (58) e que esse "projecto imperfeito tem sido alterado repetidas

vezes". E num clima de crescente conflito, a ruptura instaiou-se quando se ttatou de

encontrar a solucão mais adequada para o remate da fachada principal: a prirneira
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solucão, o "frontão curvilinio" (59) que aparece no projecto aprovado em 1X67, não

parecera suficientemente grandiosa â Câmara, mesmo antes da entrada em accão de

Ressano Garcia, aceitando o arquitecto alterá-la, conservando no entanto "as mesmas

linhas geraes e parciaes da platibanda que faz parte do acroterio do corpo central da

mesma fachada. bem como proporcionalmente todas as saliencias do entablamento

correspondente ás bases das columnas do pavimento nobre". Ou seja, não haveria

frontão, mas manter-se-ia a ondulacão sugerida pelas colunas, reforcada, verticalmente.

por "quatro grupos de estatuas", iconografias dos génios da "navegacão" e do

"trabalho", ladeando, nos extremos, as figuras centrais da "Patria e da Liberdade". Neste

momento, Parente da Silva propunha-se ainda substituir o "ferro e o crystal", previsto

para a cobertura da cúpula, por zineo exterior, "estucado pela parte interior â imitayão

das construidas nos melhores edificios franceses, de construccão moderna". Para o seu

remate, recuperava a desejada "torre (breffoi)" de Pezerat "para n'ella esUibelecer quatro

mostradores de relogio".

Esta proposta de alteracão ao projecto não encontrou qualquer receptividade por

parte dos seus opositores: o desenho da cúpula era julgado desproporcionado, a torre

poderia "ser eliminada sem inconveniente" e, quanto ao remate da fachada, era

aconselhado a "estudar um frontão ttiangular, supportado pelos quatro pares de

columnas" (60).

Para exeeutar estti sugestão, que logo se transformou em ordem, era necessário

destruir o entablamento recortado já construído, com despesa considerável, e esse foi o

argumento que o arquitecto e o vereador das obras agitaram junto da opinião pública

que lhes foi favorável (61), embora a resistência do primeiro radicasse essencialmente em

sentidas razôes estéticas. Para ele, "o acabamento do edificio destinado para os pacos

municipaes (...) jámais poderá ser o de um frontão triangular, sem perigar o bom gosto

artístico, offender as regras, despresar os bons exemplos que nos deixaram nas suas

obras os grandes architectos, e principalmente sem estragar completamente o meu

projecto" (62).
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Em primeiro lugar. Parente da Silva entendia estar o "frontão" que Ihe queriam

impor em 'completa discordancia com a deeoracão, dimensôes e grandeza" do edificio,

inserindo-se, 'c.esproporcionado e disforme", sobre a "finura, dimensôes e formas

esbeltas das columnas de ordem composita ". Procurando ridicularizar Ressano Garcia,

em relacão a conhecimentos de arquitectura que ele efectivamente não tinha -

designando a Praca de S. Marcos de Veneza de arquitectura ciássica ou afirmando que

Vignola classificara a culunaui do Louvre de "o mais bello especimen de architeetura"... -

o derrotado arquitecto cita dimensôes de pracas e de edifícios dos compêndios franceses

para provar a escala miúda da Pra<;a do Pelourinho a precisar, na sua opinião, da "forma

pyramidal" do remate que propunha.

Em segundo lugar, Parente da Silva entendia que o frontão triangular proposto, era

"a repeticão dos remates dos unicos edificios notaveis construidos no largo do

Pelourinho", o .Arsenal e a Igreja de S. Julião, com a agravante de essa fornia se

encontrar excessivamente apropriada pela arquitectura corrente da cidade: "se bem

procurarmos n'esui capital em que infelizmente os edificios e predios, com raras

excepcoes, teem falta de decoracão artistica e belleza architectonica, encontraremos o

crasso abuso do aproveitamento da idéa dos frontôes ttiangulares, em aguas-furtadas de

muitos predios, que miseravelmente se erguem caprichosos, como padrão permanente da

decadencia artistica do nosso paiz, apresentando como typo de belleza architectonica o

peregrino frontão ttiangular, com um circulo ou florão no centro do tympano, e alguns

remates no vertice!" (63).

Apesar desta violenta oposicão do autor do projecto do edificio, foi o frontão que

venceu - "a forma triangular é a mais formosa, a mais apropriada, aquella que mais nos

agrada e enleva". segundo Elias Garcia (64)
- desenhado por Frederico Ressano Garcia,

ou por alguém por ele, eomo sugere Parente da Silva, significando esta vitôria a

afirmaeão da autoridade incontestada do novo Engenheiro-chefe que, em 15 de Outubro

de 1874, o reconhece em ofício dirigido ao Presidente da Câmara: "A quasi unanimidade

com quc a Camara, apesar dos desvios da opinião publica causados por informagôes

inexactas, se pronunciou, em sessdo de 12 do corrente, a favor do projecto que, de
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accordo com a Comissão de Obras e Melhoramentos, elaborei para o remate da

fachada principal do edificio dos Pagos do Concelho, as declaragôes precisas que

acompanharam a votagão, são provas tão significativas da confianga que á vereagão

mcrece o seu engcnheiro, que mais seria orgulho que modestia deste o pretender

desconhecel'o" (65).

Vencido não so fieava o arquitecto da obra, como também o Vereador das obras e

Rosa Araújo, futuro e decisivo presidente da Câmara, que propusera o envio "á

associacão dos architectos civis portuguezes todos os planos do acabamento da fachada

principal do edificio dos pacos do concelho, e que se consulte a mesma associacão sobre

qual dos mencionados planos é o que melhor convem" (66).

Como consequência da desautorizayão de que se sentia vítima, Parente da Silva

pediria a sua exonerayão em 1X76, possibilitando, com esse acto de orgulho ferido, a

entrada na Reparticão Técnica, em 1878 (67) mediante concurso, do jovem arquitecto

José Luís Monteiro, que viria a ser o mais diligente, fiel e qualificado assessor de

Ressano Garcia nos projectos de extensão da cidade que já então se delineavam.

Terminavam, na Câmara de Lisboa, as décadas de empirismo, coincidindo a sua

requalificacão técnica - elaborada pelas indiscutíveis personahdades de engenheiro e

arquitecto recém-formados em Paris que, em concursos públicos, em muito se

destacaram dos restantes concorrentes - com um ciclo inédito de crescimento

demográfico e desenvolvimento economico e financeiro. Lisboa enttava num ritmo

europeu de ampliayão urbana e essa situacão desenvolvimentisUi foi imediatamente

representada no luxo com que foi completado o edifício que a representava, em termos

do engrandecimento do acesso interior e da decoragão das salas do piso nobre onde, sob

a direc<;ão de José Luís Monteiro, trabaiharam alguns dos mais destacados pintores fino-

oitocentisttis, como Columbano e Malhoa (68).

Uma das componentes positivas do sensível acréscimo do investimento nos

acabamentos do Palácio municipai foi a decisão de substituir a decoracão inicialmente

pensada para o polémico frontão, prevendo relôgio central e coroamento com o brasão
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da cidade que, justamente. tanto aterrorizavam Parente da Silva, por uma equilibrada

composicão em baixo-relevo da autoria de Anatole Calmels.

Terminada em 18X2. ela reunia as iconografias desde sempre ideadas pelo pnmeiro

arquitecto: o brasão de Lisboa ao centro, ladeado, â direita. pelo "Amor da Pátria",

secundado pela "'Ciência" e a "Navegacão" em segundo plano, e, á esquerda, pela figura

da "Liberdade", sob o pano de fundo do "Coméreio" e da "Indústria ". Esta solucao, de

seguro academismo intemacionalizado, iludiu o geometrismo seco das linhas do frontão

e a desornameniacão do seu entablamento, conseguindo um equilíbrio imagético com a

decoracão ecléctica utilizada por Parente da Silva para sublinhar o ritmo dos mezzaninos

e os vãos do andar nobre. Não creio sequer que se verifique o esmagamento dos quatro

pares de colunas compositas em que ele assenta, como o arquitecto assegurava que

aconteceria: predomina a horizontalidade que desde sempre caracterizou a imagem

global do edifício, em sintonia com as volumettias da envolvência (Fig. 158,7-9). Por

isso, a proposta de a contraditar com grupos escultoricos verticalizantes, sustenuidos por

entablamento recortado, contrariaria, sem suficiente expressividade. as uniformes marcas

lumínicas das comijas rectas que animam as fachadas laterais e se prolongam, na

principal, com o movimento curvo dos vãos de sacada e dos mezaninos cujas grinaldas

compôem um acertado ritmo descendente.

Ou seja, os Pacos do Concelho assentam solidamente no chão, como acontece com

o vizinho Arsenal e os prédios pombalinos da envolvência e se resulta algo atacarrado tal

deve-se mais â sua imensa volumetria, estendendo-se por quatro ruas, do que ao

pretenso peso do seu frontão. Depois de tantas hesitacôes e polémicas, a obra adquiria

uma monumentalidade amável, actualizando a sintaxe arquitectonica da Praca do

Pelourinho onde este continuava a ser a única e qualificada marca verticalizjnte,

erguendo-nos o oihar para a colina de S. Francisco, numa compensacão orgânica da sua

falta de vistas. Depois do Teatro Nacional, o novo edifício era a mais importante

producão arquitectonica oitocentista, participando no mesmo ciclo de um neo-

ciassicismo tardic, mais composito e ecléctico agora do que em 1X40, representando o

esgotamento de um modelo que, todavia continuava a não alternativa e seria ainda
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retomado, com outra magestade, no projecto de Ventura Terra para o Palácio das

Cortes. nos anos finais de 1X00.

Particularmente significativo é o facto deste edifício, de ostensiva riqueza interior e

cuidada fachada, em que se dispenderam elevadíssimas somas, albergar os Pacos do

Concelho. Numa época que quis construir um Palácio da Justica, modernas prisoes e

escolas, a Biblioteca Nacional ou uma Academia das Artes, foi a Câmara que se impôs

no delineamento da sua Sede representativa, simbolizando assim o destaque que havia

adquirido na gestão da cidade e na progressiva afirmacão da sua influência política que

em breve se traduziria em vitoria republicana. Uma nova ideologia, positivista mas muito

marcada pelo nacionalismo, ali se elaborava de que uma das figuras mais destacadas, e

activas na polémica contra Parente da Silva, foi o engenheiro vereador Elias Garcia.

Salette Salvado, que tem vindo a estudar empenhadamente o edifício, insinua que,

tanto na sua implantagão como nas opcôes espaciais e decorativas, existe uma

simboiizayão de matriz mayonica (69), hipotese curiosa que merecerá abordagem mais

exaustiva. Mas. neste trabalho sobre um século de desenvolvimento da cidade, o que me

interessa salientar é que os Pacos do Concelho materializam o êxito da política municipal

de Lisboa que, desde a implantayão do liberalismo, lutou por reaver os poderes de

decisão urbana, apropriados pelos Marquês de Pombal, e que. na fase inicial de

profundas transforma<;6es, atribuiu capacidades decisorias quase absoluttjs ao seu novo

Engenheiro-chefe, Frederico Ressano Garcia. Este esmagou o modesto Domingos

Parente da Silva, mas para lá do facto em si, lamentável e injusto, a atitude represenuj

que, um século depois l\o desaparecimento do reconstrutor da cidade, estava em

gestacao uma nova ideia para a capital.
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8.2. Os monumentos

O desejo de glorificar pela escultura a nacão e a sua Hist6ria, regeneradas pelo

liberalismo, insere-se na cultura europeia do século, e mais globalmente numa heranca

classicista, mas foi vivido em Lisboa traumatieamente, durante toda a primeira metade de

1X00, pela incapacidade quer de completar projectos herdados, como acontecia com o

Arco da Rua Augusta, quer, sobretudo, de dar corpo ao Monumento do Rossio que,

depois de se destinar a representar a Constituicão, deveria assumi-la na figura mitificada

de D. Pedro IV.

Entretanto, como anteriormente vimos, fora possível erguer o monumento a Luís

de Camôes, indiciando uma alteracão das capacidades financeiras e gestionárias da

cidade, e sobrepôem-se propostas de muiujs outras memorias: voltou a desejar-se

colocar o monumento de Pina Manique a D. Maria I na Pra<;a da Estrela, quis celebrar-se

D. Pedro V ou D. Fernando, passando pelos herois do constitucionalismo que, aliás,

antes do fim do século, serão monumentalizados, de Sá da Bandeira ao Duque da

Terceira para culminar com Saldanha, já nos primeiros anos de 1900, centralizando uma

nova praca da capital ampliada. Mas o que fundamentalmente revela o dinamismo

adquirido por Lisboa, a partir de 1X50, foi a execu<;ão dos dois monumentos adiados ao

longo das conjunturas de crise, representando não so um ajuste positivo com o passado

como completando finalmente a imagem urbana das duas pracas do centro histôrico da

cidade delineado pela reconstru<;ão pombalina. Por isso, para os objectivos deste

ttabalho, é indispensável brevemente neles me deter.
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8.2.1. O Arco da Rua Augusta

Paradas as obras desde que. no comeco do século. haviam sido colocadas as

colunas de sustentacão do Arco Triunfal (fig.159) delineado por Eugénio dos San.tos e

alterado por Carlos Mardel (1), so em 1843, o governo de Costa Cabral decidiu

completá-lo, aproveitando. simultaneamente, para auscultar as capacidades dos

arquitectos das Obras Púbhcas, convidados a proporem solucôes altemativas ãs

adquindas.

No entanto, os resultados do concurso foram bastante decepcionantes, incapazes

de descolar dos projectos anteriores nos casos mais qualificados, entte o frontâo de

Eugénio dos Santos, a torre de Mardel e o obelisco de Fabri, ou substituindo-as por

fanmsiosas e desadequadas cenografias, nas situacôes menos cuidadas (2) (Fig. 159,2-3).

O vencedor foi Veríssimo José da Costa, propondo, com grande economia de meios,

uma simples platibanda, coroada com o brazão de Lisboa e ttoféus laterais, que

permitiria uma expeditiva conclusão da obra mas traía Uimbém a marca verticalizante

que, desde Mardel, ninguém se attevera a contesurr.

As obras ter-se-ão iniciado logo depois, embora a ritmo lento, vindo o seu

orcamento de 10 400$00(), proposto pelo Governo em 1849, a ser duramente

questionado por Fontes Pereira de Melo, então depuUido da oposicão (3). Segundo ele,

embora "como arnigo das artes" desejasse "que a nossa Capital seja tão bella quanto ela é

susceptivel de o ser", aquela quantia mínima, num orcamento total previsto em "100

contos de réis", não permitia o rápido avanco dos trabalhos e, sobretudo, era mais um

desvio de objectivos fundamentais, "agora que estamos a bracos com grandes

difficuldades (...) em resolver a questão financeira".

Em resposr.a, o Ministro da Fazenda justificou-se, afiancando que encontrara a

obra em curso, aliás sem enquadramento financeiro que agora procurava dar-lhe, no

sentido de rentabilizar "as grandes sommas que já se tinham gasto" e manter o emprego a

muitos operários, apoiados por "uma machina mais perfeita com que se consegue levar
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as pedras ao seu logar d'uma maneira simples e economica". A verba viria a ser

aprovada, entre diversas intervencôes de sentido contrário, umas reforcando a de Fontes

Pereira de Melo - mero "effeito optico, e isto quando se não paga ás ciasses inactivas, e

quando está muita gente a morrer de fome; em vez de se ter compaixão com os vivos,

vai-se ter compaixão com a pedra!"
- outtas a do Governo, procurando articulá-la com o

respeito pela Historia: "Pois come<;ou-se pelo Marquez de Pombal essa obra magestosa

para o aformoseamento da Capital, chega-se até ás columnas e fica esta obra parada! Isto

em frente do desembarque da Capital, aonde os estrangeiros vem desembarcar, e dão

com os olhos n'uma obra por acabar ha mais de 60 annos!".

O futuro deu, no entanto, razão a Fontes: a obra arrastou-se sem proveito, vindo

de facto apenas a ganhar impulso no início da Regeneracão, quando o projecto foi

substancialmente alterado e enriquecido. De um apontamento anexo a vasta

documentacão gráfica sobre as solucôes construtivas a adoptar, já assinadas por Anatole

Calmels, consta uma proposta do "Chefe da 5- repartigão", arquitecto Paulo José

Ferreira da Costa, datada de 1853, que, sobre o projecto "approvado em 30 de Julho de

1845", propôe "em logar d'estas qtmtro figuras allegoricas - muito sensabores - as

estatuas de 4 grandes homens portuguezes
- e nos outros remates da praga as que

combinarem" (4) de uma lista de 14 personalidades que enuncia, comecando pelo

"Condestavel" e "João das Regras", passando pelos grandes navegadores e infantes de

Avis, mas também, em oitavo e nono lugar, por "Bartolomeu dos Martyres" e "Antonio

Vieira", para terminar no "Marquez de Pombal" . Eram hipoteses a escolher mas "se

forem todos meihor" ....

Esta proposta, ameacadora para o equilíbrio da Praga, viria a ser sintetizada por

Vitor Bastos, o mais qualificado escultor português do Romantismo, nas figuras do

"Tejo" e "Douro", funcionando como apoios âs aletas de liga$ão do Arco com os

alcados adjacentes, e nas estátuas de Viriato, Vasco da Gama, Marquês de Pombal e

Nuno Álvares Pereira, emolduradas na continuidade das colunas de sustentacão. Anatole

Calmels assumiu a responsabilidade do grupo alegorico do coroamento, representando a
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Gloria coroando o Génio e o Valor, e delineou Uimbém o brasão nacional, sinuosamente

engrinaldado (Fig.159.1).

A crítica da época considerava que "a obra moderna é caracteristica do mau ;zosto,

que ha muito se arreigou em Portugal" (5), defendendo, por exemplo, que a estatuária

fosse "autonomizada" pelo 'eterno anacronismo de apresentar Viriato quase de braco

dado com o Marquês de Pombal" (6), mas a verdade é que ela estava de acordo com os

referentes europcus do tempo que, necessariamente, se distanciavam do século em que a

Praya fora delineada.

Nenhum arquitecto português foi capaz de propor uma articulagão mais orgânica

entre o projecto setecentista de Eugénio dos Santos e Carlos Mardel e os desejos de

celebracão histoicista do tempo. Por isso, Calmels a representou com a sua ecléctica

linguagem internacionalizada, quase fabricada em série, que servia a Lisboa como a Paris

ou qualquer outra eapital. Sem génio nem sensibilidade aos valores despojados da

arquitectura pombaiina que, como já acontecera com Costa e Silva ou Cyrillo Volkmar

Machado (7), acharia pobre e pouco expressiva. Para os promotores da encomenda, no

enuinto, cumpria-se assim uma dívida com o passado, encerrando em 1X73, o longo ciclo

da reconstracão do sítio, coroado com a linguagem ret6rica e academizada com cue o

século quase a findar teimava em fazer sobreviver a norma ciassicista da Historia e do

Belo (fig. 159,4-8). E convenha-se, que século XX adiante, em S. Bento ou nos

monumentos comemorativos ao Marquês de Pombal ou aos Mortos da Grande Guerra,

não se iria fazer obra superior...

8.2.2. O monumento a D. Pedro IV no Rossio

Mais feliz foi o desenlace do monumento do Rossio que, sem os consttangimentos

arquitectonicos eĸistentes na Praya do Comércio, beneficiou certtimente dos sucessivos

adiamentos de execu<;ão.

O monumento aprovado em 1843, da autoria de Rambois e Cinatti (8), na

sequência de concurso público, aberto em 1841 (9), terá conhecido um início de
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construcão. com a cerimonia de lancamento da Primeira pedra, presidida pela Rainha em

17 de Julho de 1852 (Fig. 160). A base que ainda saíu do solo depressa foi alcunhada de

"galheteiro" pelos lisboetas, sendo duramente criticada por todos: porque "serve aquelle

local para hrincadeira de rapazes, que trepão até á sacada do socco alto do

monumento" (10) ou porque "construyão interrompida e quasi informe aí se acha

abandonada essa aglomeracão de pedras, parecendo querer perpetuar não a memoria do

Imperador mas a incúria e o desleixo daqueles a quem estava cometido o desempenho de

obra tão nacional" (11).

Entretanto, em 1854, o Ministro do Reino, interpelado sobre o assunto na Câmara

dos Deputados, justificava-se eonfessando que "os resulttidos da subscripcão nacional

para o monumento do Rossio não foram tão pingues como era de esperar" (12) e que a

comissão deixara de ser presidida pelo Duque de Palmela, substituído por José da Silva

Carvalho com a colaboracão de Almeida Garrett.

Não se repetindo o sucesso que foi a subscrip<;ão nacional e intemacional para a

ereccão do monumento a Luís de Camôes (13), o problema teve de ser resolvido com

dinheiros públicos, obtendo o govemo do Duque de Loulé, em 2 de Julho de 1862,

"autorizacão parlamentar para a abertura de créditos anuais extraordinários destinados â

eonstrugão de um monumento ao Libertador" (14). Na comissão promotora

encontravam-se velhos senhores do regime, como o Conde de Farrobo, o Duque de

Palmela, os Marqueses de Sá da Bandeira e Fronteira, a par de professores da Academia

de Belas-Artes, Assis Rodrigues, seu director, ou Miguel Angelo Lupi, o mais destacado

pintor da sua geracão.

Antes de ser demolido, em 25 de Fevereiro de 1X64, o "galheteiro" ergueu-se

efemeramente, para celebrar o casamento de D. Luís, suportando "uma columna de

Trajano, de 9 metros de altura, inciuindo o capitel, pintado côr de bronze, tendo

desenhados a oiro os coches e mais estado com que Suas Magestades se foram receber á

egreja de S. Domingos" (15), numa antevisão, iluminada por "600 luzes", do projecto

inicial que os cenografos de S. Carlos haviam proposto e que, no seu impacto urbano,

anunciava Uiinbém a figura do monumento final.
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Este surgiria na sequência de concurso internacional. aberto em 30 de Mar^o de

1X64. No contexto desenvolvimentista da Europa destes anos, marcado por intenso

crescimento das cidades e numerosas iniciativas monumentais, o certame foi um sucesso,

com participacão de artistas italianos, russos, holandeses, ingleses e belgas, num total de

X7 projectos (16), vindo o primeiro prémio a distinguir a proposta do escultor Elies

Robert e do arquitecto Davioud que foi preferida ao único projecto português premiado,

da autoria de Antonio Tomás da Fonseca, galardoado com o segundo prémio

(Fig.160,1-2).

Edificado entre 1867 e 29 de Abril de 1870, data da inaugura(;ão (Fig. 160,3. ),

celebrando o quadragésimo quarto aniversário da Carta Constitucional, o monumento a

D. Pedro IV obteve, justamente, a unanimidade positiva da cidade.

Composto, classicamente, de embasamento, pedestal, coluna e estitua, erguia-se a

27,5 m de altura, sobre uma base de 9,49 m de diâmetro: havia riqueza aleg6rica,

garantida pelas quatro estáiuas que, â volUi do embasamento, representavam a

"Prudência", a
'

Justiya", a "Fortaleza" e a "Moderacão", ritmando o desenrolar dos

baixos-relevos dos dezasseis brazôes das principais cidades do reino. e, no terco inferior

da coluna, pelas quatro figuras da "Fama", ligadas entre si por festôes e grinaldas; entre

esUis duas zonas cenográficas, o pedestal assumia as funyôes narrativas, apresentando,

nas quatro faces, almofadas com inscricôes, coroadas de pequenos frontôes; no alto,

transformado em vulto protector, o imperador, trajado de general, apoiava-se num

globo, apresenUindo com a mão direita a carta constitucional e descansando a esquerda

sobre a espada (17).

Esta académica e internacionalizada iconografia, adaptável âs mais diversas

situa<;6es comemorativas, inseria-se, com elegante ímpeto vertical, no centro da velha

Pra<;a, obrigando o olhar a erguer-se da s61ida arquitectura pombalina envolvente para

encontrar. de um lado a colina do Castelo e, do outro, os arcos gdticos, ou neo-g6ticos,

de Nossa Senhora do Carmo. O Rossio adquiria assim uma figura romântica de vistas

múltiplas, circulando também entte o denso Arco do Bandeira e a fachada erudita do

Teatro Nacional e, no meio, pela reverberacão luminosa das ondas do calcetamento
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decorativo (fig. 160,4.). Em nenhum outro lugar da cidade, os burgueses do liberalismo

haviam conseguido apropriar-se. eom idêntica eficácia, da solida heranca recebida,

ampliando-a com os seus desejos de cosmopolitismo "aformoseado" que ganhava

consistência arquitectoniea e eultural pelo teatro, entendido por Garrett como escola de

civilidade, e pelo momumento, celebrador da Histúria em elaboracão.

Mais de um século passado desde o delineamento recticular do terreiro popular,

antes sombreado pelas arcarias do Hospital de Todos os Santos, a Praca apresentava-se

como uma síntese entre o contributo pombalino, que lhe determinava a ordem. e as

marcas românticas que lhe inventavam o centro e o remate. Sabendo que estes influxos

não foram planeados â partida, resulUindo da resolucão de sucessivos acasos, pode

entender-se, num exemplo concreto, que o conceito de urbanismo víUíIísuj é o que mais

convém, como tenho vindo a sugerir, para elucidar as iniciativas da Lisboa burguesa, no

tempo aparentemente parentético entte Pombal e Ressano Garcia.

Notas

I . Vcr cap.3, pag. 170 e seguintes.

2. Scguimos as preciosas informa<;ôes de FRAN£A, J-A.. 1966, vol.l, pag. 328-331,

vol.2, nota 276. Os desenhos do concurso pertencem â Academia Nacional de Belas-Artes que,

no cntanto. não pude consultar em tempo útil.

3. Diário das Cortes dos Senhores Deputados, n%, 7 de Maio de 1 849. pag.s 96-103.

4. ANTT. Ministério do Reino- Plantas. Cx. 5282. IV/C/ 126(16).

5. Artes e Letras, 1874, ni 1, Novembro, pag.s 173-175.

6. Idem. 1872. Novembro. pag. 175.

7. Vcrcap.3. pag. 165 c scguintes.

8. Diário do Governo, 22 de Mar<;o de 1843. pag. 498:
"

(...) o local que Sua Magestade a

RAINHA Houve por bem cscolher para a collocaeâo do monumento que se projecta erigir á

mcmoria do Scu Augusto Pai o Immorta! Duque de Braganca o Senhor D. PEDRO IV, é a Pra(;a

de D. Pedro: segundo, que o risco esælhido é o de Rambois e Cinati- tercein>. que a Mesma Real

Senhora. e Seu Augusto Esposo offereceram para o dito monumento tres contos de réis. Dcos

guarde a V. ExA Sccretaria d'Estado dos Negocios do Reino, em 15 de mar<;o de 1843. = 111.mo e

ex.mo sr. Duque de Palmella. = Antonio Bernardo da Costa Cabral".
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9. Vcrcap.6, pag. 321.

10. AH.MOP. Intendência das Ohras Publicas de Lisboa. doc. 57: Oficio "Participando a

dcvassidão cm quc ^c acha o monumenlo prcncipiado na Praca dc D. Pcdn) (...)". datado de 22 de

De/embro dc 1857.

1 1 . Annais do Municipio de Lisboa. 18 de Man;o de 1X59. pag. 237.

1 2. Diário da Câmara dos Senhores Deputados, 21 de Man;o de 1 X54. pag. 305.

13. V'ercap.7, pag. 404.

14. MARTINS, Rocha, "O monumcnto a D. Pedro IV e o impcrador Maximiliano do

México" , mRevista Municipal. ano 1. ni, 1939, pag. 21-48.

15. Archivo pittoresco. tomo V, n" 32. 1X62. pag. 256.

16. Vcr album com todos os projectos in Monumento a Sua Magestade Imperiai o Senhor

D. PedrolV. Lisboa, Imp. Nacional. 1868.

17. Seguimos a descri<;3o do monumento feita por Vilhena Barbosa in Archivo pittcresco.

(omo VIII. 1X65. n" 7, pag.s 49-50.

8.3. A arquitectura doméstica

Depois do período vindo de 1834, com norma mas sem eficácia de

obrigatoriedade, em 2 de Outubro de 1845, a Câmara MunicipaJ voltava a exigir a

apresentagão dos prospectos de todas as obras particulares a efectuar na cidade, qi.e lhe

eram enviados depois de aprovacão pela Reparticão das Obras Públicas, criando,

simuluineamente, um servico geral de arquivo (1).

Entre aquela data e 1874, quando toda a Reparticão Técnica foi profundamente

remodelada, por propostas de Frederico Ressano Garcia, existem registados 2 999

"alcados", mais de dois tercos dos quais dizem respeito a ampliacôes, consistindo, quase

sempre, no acrescentamento de mais um ou dois andares. Mas mesmo quando se ttata

das raras constru<;0es iniciais, os documentos gráficos apresentados são sumários,

consistindo numa única folha de cartão pouco espesso. das mais diversas dimensoes, que

inclui o desenho da fachada principal, uma pouco rigorosa escala em palmos e a

literatura anexa: a "memriria descritiva" reduz-se ao títtilo do documento -

com o nome
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do proprietário, a localizacão e objectivo da obra, "addicionamento" ou "edificacão" - e a

autorizacão é expressa â margem. com a assinatura do técnico responsável

(sucessivamente Malaquias Ferreira Leal. até 1854. Pedro José Pezerat, entte esuj data e

1X67. Domingos Parente da Silva. depois e até 1X74. quando é substituído por Ressano

Garcia) e a confirmaeão da vereacão em exercício. Não há rigor no uso das cores, quase

sempre o vermelho e o negro que, alternam o seu simbolismo, ora enunciando alteracôes,

ora anteriores existências.

Embora este empirismo se mantenha ao longo de todo o período em anáhse,

pressupondo atitude idêntica por parte da apreciacão, fundamentada nas normas

pombalinas, muito Iivremente interpretadas, verifica-se, a partir de 1852, com a chegada

de Pezerat â Câmara, um desejo de tornar mais rigoroso o processo.

Assim, em 1859, o Presidente Júlio Máximo Pimentel propôe que a "Comissão

Técnica seja enearregada com urgência de redigir as Bases de uma postura das

construcôes civis" (2), que visava operacionalizar recomendacôes antes enunciadas pela

Câmara dos Deputados. a partir da regulamentacão do art. 120, nV do Codigo

Administtativo, sobre edificacão urbana (3). Estas iniciativas, se se relacionavam com o

acréscimo dos ritmos da consttucão e, sobretudo, com uma vontade de melhorar as

condicôes de vida da cidade, na sequência imediata dos grandes surtos epidémicos da

década, respondiam também âs exigências do novo engenheiro que, a partir de 1854,

passou a dividir com Malaquias Ferreira Leal a apreciacão dos prospectos (4). Pezerat

não reconhecia ao velho "Arquitecto da Cidade" quahdade técnica nem estética, não se

coibindo de considerar que "3 projectos", por aquele sancionados, demonsttavam "mau

gosto. e má construcgão", acrescentando:

"Para que a aprovagão da Ex.ma Camara Municipai sobre todas estas questôes

de construcgâo. dirigidas pelo gosto e experiencia artisticos dos seus Engenheiros, e

Architectos seja proveitoza ao embellezamento da Cidade, e possa promover a adopgão

de melhores systemas de construcgão architectonica é precizo que a Ex.ma Camara

Municipal faga regulamentos especiaes sobre este assumpto e faga abrogar certas leys
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que regem a materia desde a epocha do Marquez de Pombal, e que estão em opposigão

com o proqresso da Arte" (5).

No entanto, o confronto adivinhado entre Ferreira Leai e Pezerat seria

expeditamente resolvido com a morte do primeiro que deve ter ocorrido no final de

1854. Mas as altera<;6es qualitativas mais significativas nesta matéria s6 se manifestarão

a partir da publ:ca<;ão do Decreto de 31 de Dezembro de 1864 do Ministério das Obras

Públicas que, nas suas "Disposicôes relativas ás ruas e edificagôes no interior das

cidades, villas e povoacôes", finalmente enunciava um conjunto de normas técnicas

gerais para construcão na capital (doc.98). Sensivelmente a partir de então, os

prospectos passam a incluir, mas não sistematicamente, plantas sumárias da distribui<;ão

interior e a sua aprovacão a submeter-se â exigência, referenciada como formulário

repetido pela Câmara, de o proprietário "mandar encanar as aguas dos telhados pa as

manilhas das pias de despejo".

Mesmo assim, as indeeisôes permanecem com o arrastamento de velhas questôes.

por exemplo a de autorizar a substituicão das "trapeiras" por andar corrido, que, ainda

em 1866, opOem o parecer favorável de Pezerat, em rela<;ão a um prédio da Rua das

Flores, a opinião do Intendente das Obras Públicas (doc.99). Esta autoridade, que até â

chegada de Ressano Garcia â Câmara, foi conseguindo dividir com a Câmara a

responsabilidade pela edificayão da capital, numa sobrevivência tenaz dos direitos

adquiridos na época de Pombal, opunha-se sistematicamente â alteragão do "prospecto"

da reconstrucão pos-terramoto, intimando o Município por tolerar aos construtores o

aumento de andares, depois da aprovacão dos prospectos, ou a sua edifica<;ão, na cdade

baixa, "com pé direito differente, comijas e platibandas diversas" (doc.100),

inteuogando-se se "não seria conveniente que a Ex.ma Camara adoptasse um typo para

csses novos andares?" .

Esta sugestão, já antes formulada por Malaquias Ferreira Leal (6), continuou a não

seguida, nem na cidade pombalina nem nos novos baúros em crescimento e, mesmo em

relacão a mera apresentacão dos prospectos, quando. em 9 de Novembro de 1866, o
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vereador Joaquim Rodrigues da Camara propôs que eles sejam feitos em um formato

uniforme c redusido a uma so escalla" (7), Domingos Parente da Silva respondeu que

tal não Ihe parecia nem necessário nem possível "em rasâo de variarem as dimensôes

das cdificagôes a que os mesmos se refcrem" ... (doc.101 ).

Apesar da fraca qualidade da colec<;ão de prospectos que temos vindo a referir, ela

permite, se não confirmar as autorias dos principais edifícios então construídos (na

verdade as plantas nunca se apresenUim assinadas pelos arquitectos ou construtores civis

que as delineiam, tal como continuará a acontecer século XX adiante), pelo menos datá-

los, atribuir-lhes proprietário e verificar as linhas fundamentais do desenho inicial das

fachadas. Uma vez organizado o corpus possível, limitado pela ainda relativa dispersão

do núcleo nos arquivos municipais, uma primeira conciusão surge evidente: a Lisboa da

Regenerayão, pelo menos até 1874, ignorou os influxos das mais excepcionais pecas da

arquitectura romântica portuguesa então em edificayão em Sintra (do Palácio da Pena ao

de Monserrate), elegendo, como gosto dominante, uma espécie de "revivalismo

classicista" que não creio correcto designar por neo-classicismo tardio por lhe faltar a

respectiva contextualizacão erudita e programática.

8.3.1. Permanência de valores classicistas

Um dos núcieos mais significativos, construídos em Lisboa depois de 1850, situa-

se na área do Chiado, considerada em sentido amplo. Verifica-se assim a continuidade da

relevância desta zona em todo o período estudado, logo enunciada com os palacetes e

prédios da época mariana e com sucessivas e qualificadas intervenyôes urbanísticas, da

abertura do Largo Barão de Quintela e construcão do Teatro de S. Carlos, com o

delineamento do respectivo largo, á demolicão das ruínas dos palácios dos Bragangas e

dos Marialvas, sobre o último dos quais se ergueu a Pra<;a Luís de Camôes.

O primeiro conjunto de dois prédios a destacar, erguidos na Rua do Tesouro

Velho (actual Antonio Maria Cardoso), foi construído pela Casa de Braganca, na

sequência da requalifica<;ão do sítio que vinha dos anos de 1840, quando foi aberta a Rua
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dos Duques de Braganca (8). Edificados ceruimente em 1858 (9), têm sido atribuídos â

dupla José Cinatti e Aquiles Rambois, os mais famosos cenografos do Teatro de S.

Carlos, desde a sua vinda para Lisboa no final dos anos 30, e que, entretanto, se haviam

dedicado ã arquitectura de interiores, com idêntico sucesso e encomendas prestigiadas

para os palácios reais, dos Palmela ou do Farrobo (10).

Ultimas construcôes de uma rua em que o prospecto pombalino se submeteu â

presenca expressiva dos vastos muros dos jardins da casa Farrobo e da de Francisco

Hignn) Dias Pereira, e onde permaneceram, até hoje, restos desqualificados do pago dos

Braganca, os prédios de Cinatti e Rambois (Fig.161) propunham-se eomo

enriquecimento da arquitectura corrente da cidade, nomeadamente da sua pesada

volumetria. A diferenya constroi-se attavés da sucessão das arcarias emolduradas do piso

térreo, das duplas comijas dos vãos do andar nobre, arqueadas, no corpo central, para

alojarem máscaras femininas, e da balausttada que, no mesmo patamar, é sustentada por

mísulas de cuidado desenho. Particularmente interessante é ainda a articulacão dos dois

edifícios através de um corpo reentrante, gerador de um pequeno terraco sobre a

continuidade do andar térreo, assumindo uma solucão interessante de animayão da rnalha

eonstruída onde se poderá intuir uma fruste tentativa de ttanspor para a arquitectura de

rendimento a característica planUi em U invertido da tradicão ciássica palaciana.

A descriyão e economia deste projecto de Cinatti e Rambois transmutou-se, no

actual n-1 da Rua Vítor Cordon (antiga Ferragial de Cima), num dos mais belos prédios

românticos lisboetas que aproveitou a volumetria do velho palácio dos Condes da

Ribeira Grande (11) e a sua excepcional implantagão sobre o morro de S. Francisco

(Fig. 162). Mandado reedificar por Tomás Maria Bessone, em 1856 (12), apresenta uma

fachada de três andares cada um com nove vãos, prolongada, no lado esquerdo, por uma

espécie de pavilhão adajacente com diverso desenho dos vãos nos dois primeiros pisos

mas que se articula eom o conjunto. attavés do 4° andar de mezaninos sobre a platibanda

(Fig.162,1-9).

O corpo central, ligeiramente saliente, é emoldurado, acima do andar térreo, por

quatro elegantes pilasttas coríntias cujo impulso vertical se prolonga nas estátuas sobre
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pedestal de cuidado desenho ciássico que ornam o varandim superior. O requinte das

destacadas cornijas com modilhôes do andar nobre, a emolduracão reentrante dos vãos,

o ritmo das balaustradas. o rigor da modenatura criam um sobrio ritmo lumínico e

expressivo que permitem considerar Cinatti e Rambois verdadeiros arquitectos,

dominando, quando a encomenda lhes permitia, os recursos estilísticos de uma gramática

erudita onde o tempo oitocentista adquire rara atemporalidade. Por isso, o romantismo é

aqui não uma incerteza (instabilidade?) estética, como quase sempre foi, mas, pelo

contrário, um revivalismo classicizante. levemente perturbado pelo maneirismo das

dimensôes dos vãos, estreitos e alongados.

Frente a este prédio, um outro foi construído, substituindo a igreja do ex-Convento

de S. Francisco (Fig.163,1-3) e, certamente, aproveitando muitos dos materiais aí

empregues. A sua venda, em hasta pública, em 1851 a Francisco Martins Ruas,

arrematante Uimbém de outros lotes provenientes do mesmo convento (doc.102), punha

fim a pretensôes várias sobre o uso do edifício religioso quase concluído que, depois de

ter sido um dos locais inicialmente seleccionados para o Teatro Nacional (13) e se

encontrar em risco pelo "abuso de se exttair barro" (14) dos terrenos anexos, era

pretendido pela Biblioteca Nacional.

Segundo longo relatorio do seu "Bibliothecario-Mor, Doutor José Fehciano de

Castilho Barreto Noronha" (15), aquele estabelecimento esttiva pessimamente instalado

porque "tudo no Convento de S. Francisco é, por todos os lados que se considere

improprio para o fim a que foi destinado", pasto dos "mais terriveis inimigos de todo o

deposito de livros e manuscriptos", ou seja "a humidade -

o po
-

a ttaca -

e a falta de

ventilacão". Por isso, sabendo da falta de meios para construir um edifiício de raiz,

aventava uma hipotese operativa:

"O incompleto Templo de S. Francisco offerece todas as propor<;ôes para uma

Bibliotheca magestosa. Uma avuldadissima parte da despeza indispensavel está feita, pois

se aproveitam os alicerces, as paredes, e a frontaria. com leves altera<;ôes. A vasta

capacidade da Sala interior presta-se facilmente a toda a disposi^ão que para conveniencia
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c clcgancia sc Ihc quizcr dar. conscntindo atC rcunir quasi n'uma Sala a totalidade deste

considcravcl matcrial. A isola<;ão. a incombustibilidadc. c a facilidade de venulacâo. são

qualidades de tal Casa inappreciaveis. A ccntralidade da sua situacáo. e a circumstancia de

tcr uma sri cntrada. são eondi(;6es importantes para o publico, c para a seguran<,a do

cstabclecimcnio. Por ultimo, afonnoseia-se uma parte das mais bellas da CaDital,

compleia-se um ediíicio magnifico. e salva-se da destruic'ûo inevitavel o nosso principal

dcposito dos conhccimentos humanos".

Embora com tão solida argumentacão, o templo de S. Francisco estava condenado

â demolicão, uma das últimas da série negra iniciada em 1834, vindo a enriquecer os

cofres do Estado em 13 851 $000, valor que incluía um conjunto de três lotes. Para a

edificacão dos primeiros. tomejando da Rua de S. Francisco (actual Ivens) para a

Travessa da Parreirinha (actual Rua Capelo), o "Architecto da Cidade", Malaquias

Ferreira Leal "ofereceu" â Câmara Municipal um "prospecto" "para por elle se seguir

uma edifîcagão ri'gular, propria para aquelle sitio" (16), que mais não era do que uma

muito relativa aetualizaeão do modelo mais modesto das opcôes pombalinas com quatro

andares, o último dos quais, acima da primeira cimalha, apresentava varanda corrida,

sustendada por pequenas mísuias (Fig.164). A vereagão não o aceitou porque, como

consta em nota inscrita no prdprio desenho, se acordara "em approvar outro

apresentado peio Dono do terreno", mantendo idêntica volumetria e disttibuicão mas

alterando o desenho dos vãos que passam a ogivais em todos os pisos, â excepcão do

térreo (Fig.165). Era uma recuperaejío da moda dos anos de 1840, que encontrámos na

Rua do Ferragial de Cima e na Nova da Trindade (17), quebrando as opcôes classicisttis

de Cinatti e Rambois, num arremedo de revivalismo medievalizante.

Opcão idêntica foi adoptada para o lote, tomejando da Rua de S. Franeisco para o

Largo da Biblioteca Pública, mandado construir pelo arrematante inicial Francisco

Martins Ruas, em 1853 (18), segundo um prospecto mais cuidado (Fig.166), com

emolduramento dos vãos centrais do piso térreo das duas fachadas e uma marcacão do

eorpo nobre em todos os andares, voltados para a Rua de S. Francisco. O mesmo

promotor fez ainda edificar dois vastos prédios adjacentes na actual Vitor Cordon (19),
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colando ao principal que substituiu a igreja. com a mesma solucão de marcar, com

cornijas e fechos os três vãos centrais dos seis andares mas optando, neste caso, por

molduras rectas em todas as outras aberturas (Fig.167). A inseguranca que estas

realizacôes denotam, hesitando entre uma frouxa cita<;ão "ogival" e a permanência dos

valores ortogonais, earacterísticos da edificacão pombalina, sugerem um eventual

confronto entre diversos arquitectos ou mestres mas, sobretudo, e mais uma vez, o

desejo empírico de fuga â norma, sem meios nem orientacão programática.

Qualidade muito superior tem o prédio edificado sobre o demolido templo, com

um tratamento cuidado da fachada principal, organizada em cinco corpos ritmados por

pilastras e alto ambasamento de cantaria (Fig. 163,4- 16). A entrada, repete-se nas duas

frentes, com porta central de verga superior em segmento de círeulo, inscrito numa

moldura rectangular, articulada com destacada cornija recta e ladeada de duas tabelas

com ornato clássico. A planimetria dominante anima-se com as balausttadas recortadas,

suportadas por mísulas de delicada decoracão e com o varandim sobre a cimalha,

percorrido por pináculos e vasos de eoroamento.A unidade absoluta da composieão, que

se estende âs magníficas grelhas de ferro forjado das bandeiras e portadas utilitárias, so é

quebrada no corpo extremo da fachada sobre a largo onde o vão cego com modilhôes e

o que o sobrepuja, de moldura arqueada, devem ser sobrevivência da igreja fino-

setecentista.

Não existindo o prospecto desta obra na Coleccão da Câmara Municipal de

Lisboa, é incerta a sua data de construcão, que deveremos situar entte o final da década

de 1X50 e o início da seguinte, e desconhecido também o seu arquitecto. Não deverá ser

Cinatti e Rambois. porque a obra lisboeta destes arquitectos é bastante conhecida e

nunca Ihes foi atribuída nas listagens elaboradas logo ap6s as suas mortes, mas sobretudo

porque, sob o desejo de modernizacão, paira como que a matriz pombatina mais

qualificada, nomeadamente na resolucão dos vãos de loja sobre a Rua Vitor Cordon

(Fig.163,5.,15.). Creio, por isso, que o seu autor deverá ser procurado entre os

arquitectos das Obras Públicas ou da Academia de Belas-Artes, cujos projectos para a

encomenda privada continuam por elucidar. Mais do que na riqueza erudita do prédio
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fronteiro do Bessone. é neste que se detecta a evolucão, na verdade já mutagãc, do

prospecto pombalino, convertido, com a escassez de meios característiea, â vontade de

representacão da burguesia de meados do século, segundo uma gramática ciassicÍ2.ante

de sôlidos valores planimétricos que nenhuma voga revivalista da arquitectura de

veraneio chegou seriamente a comprometer.

Antes de sairmos do bairro, temos ainda a possibihdade de confronur a

arquitectura predial de qualidade, que tem vindo a ser a abordada, com a sua versão em

palacete aristocrático. Refiro-me ao n9 37 da mesma Rua de S. Francisco, acttial sede do

Grémio Literário (Fig.168,1-3), que deve ter conhecido importtinte campanha de obras e

"aformoseamento" da fachada em 1864, quando já pertencia ao 2° Visconde de Loures

(20). O prédio existia pelo menos desde 1788 (21), como propriedade de Antonio

Manuel de Lima e era já uma "casa de qualidade", avaliada em 600$000 rs pela Décima

da Cidade, ou "humas cazas nobilissimas (...) que arremedão hum Palacio" (22),

segundo as palavras do herdeiro José Manuel de Lima, numa exposiyão feita ao rei, em

1X19. sobre o mau estado dos seus negocios.

E possível que dessa época mariana, em que, nos Lívtos da Décima, a casa é

descrita apenas com dois pisos, daUissem os rasgamentos do andar térreo e a balaustrada

ondulada, apoiada em mísulas, talvez mesmo as molduras arqueadas de todo esse nível.

Da sua nobilitavão oitocentista será o acrescento do 3" piso, com os vãos principais

decorados cabegas femininas engrinaldadas, as pilastras que articulam os dois andares do

corpo central, enriquecidas, no primeiro, com bustos em alto relevo de perfil. e o

ostensivo brasão, inscrito num tímpano em segmento de círculo aberto, interrompendo,

para a sua figuracão de nova nobreza, a balausttada sobre a cimalha.

O motivo mais erudito desta fachada ecléctica são as pilasttas com os medalhoes

esculpidos e elas remetem quer para o prédio do Bessone, pelo modo como valori2:am o

corpo nobre, alargado a dois pisos, quer para o n° 25 da Avenida da Liberdade, que

analisaremos, um e outro da autoria de Cinatti e Rambois. Não é impossível que os
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populares cenografos tenham retrabalhado esta fachada, como uma pele maquilhada, de

acordo com as expectativas ostentatôrias do seu proprietário.

Se, no Chiado, a resolucão final do loteamento da igreja e da cerca de S. Francisco

determinou um novo ciclo de requalificavão do bairro, mais para norte, no eixo

demarcado. desde D. João V, pelos acessos ao Rato, a reconstrugão da Politécnica e,

sobretudo, o ajardinamento do Príncipe Real explicam uma nova voga do sítio cujo teor

aristocrático há muito estava adquirido.

Na rua central. da Fabrica das Sedas ou da Patriarcal Queimada, como ainda é

designada nos anos de 1X50, o gosto classicista que, com maior ou menor empirismo

temos vindo a detectar, manifesta-se num excelente predio, o actual n° 55-65 mandado

edificar por Jozé Goncalves d'Oliveira, em 1857 (23). Trata-se de um edifício misto

(Fig. 169,1-2), para comércio, com oito lojas, e habitavão, desenvolvido numa longa

fachada de três andares que torneja para a Rua do Monte Olivete, modulada por pilastras

inscritas, rusticadas ao nível do piso térreo. Apesar desta nota verticalizante, que reforca

o sentido expressivo da sucessão dos vãos de volta perfeita, domina uma poderosa

horizonuilidade, acentuada pela balaustrada corrida do 2° andar e a eimalha destacada,

ornada com vasos de pedra.

Segundo Pedro Bebiano Braga (24) este belo prédio, com requintes decorativos

interiores. hoje muito adulterados, será da autoria de Pedro José Pezerat, o dihgente

chefe da Repartivão Téenica da Câmara de Lisboa que então assumia também a

reeonstruv'ão da fronteira Escola Politécnica. Admito que assim seja, embora sem prova

documental nem outras peyas de arquitectura civil que, por aproximacão, a pudessem

justificar. As obras que lhe são inquestionavelmente attibuídas - além da Escola

Politécnica, o Matadouro e os Banhos de S. Paulo - denotam idêntico rigor de desenho e

o culto de uma estilística classicista, mais sdbria e funcionalizada do que a praticada, nos

mesmos anos, por Cinatti e Rambois, permitindo estabelecer com eles um confronto

produtivo. Trata-se de meios diversos, dentto de uma gramática com os mesmos

referentes, para propôr â cidade, e â burguesia ansiosa de legitimavão, modelos
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altemativos ã monotonia do prédio pombalino, capazes de dinamizarem a imagern da

urbe com figuras de cosmopolitismo internacionalizado. A sua eficácia dissipa-se, no

entanto, numa pontuacão de pe<;as excepcionais, fracassado que foi o objectivo de

Pezerat para impor, nas novas áreas abertas â edificav'ão, por exemplo a Avenida 24 de

Julho, um modelo normalizado de unidade arquitectonica cujos desenhos não nos

chegaram mas que Uilvez se relacionassem com este prédio, crismado na época de
'

casa

das 1 1 portas".

Mas apesar dos influxos, relativamente esttangeirados da dupla Cinatti e Rambois e

de Pezerat, a heran<;a pombalina sobrevivia, apropriada, como veremos, por mestres

anonimos que constroem os prédios mais modestos mas também por arquitectos

portugueses do círculo da Academia de Belas-Artes e, mais verosimilmente, da

Intendência das Obras Públicas.

O exemplo que em primeiro lugar citarei é o de uma casa nobre tardo-setecentista,

o actual n° 5 da Rua das Chagas (Fig.170,1-3) que Uilvez já estivesse edificada em 1763,

quando o seu proprietário, José da Cruz Miranda, se opôe â reconstru^ão da casa

vizinha, alegando o "direito a vistas do mar" (25). Este activo, e muito conflituoso,

comerciante foi uma figura ignorada da reconstrugão pombalina: encontramo-lo, em

1763, a queixar-se da dificuldade de edificar no "/- quarteirão do lado esquerdo da Rua

Augusta" pelo seu chão "se achar com bastante entulho e sem pedra" (26) e, mais tarde,

já no período mariano, a consttuir na Rua do Arsenal e na Calt;ada do Ferragial (27), em

polémica aberta com outro vizinho. Na Rua das Chagas, além da casa que referimos,

possuía também o n- 1-3, e ambas terão sido edificadas para aluguer, como sugerem os

Livros da Déeima da Freguesia de SanUi Catarina (28).

Constituída então apenas por um andar na fachada principal, a residência foi

ampliada em 1854 com mais um piso (29), impedindo o parecer expresso, no prosoecto

aprovado, que fossem alteradas as molduras das portas principais: em lugar da

"archivolta" proposta, elas deveriam manter-se "corridas ao m.mo nivel das vergas das

janeltas". Esta recomendacão foi, no entanto, so parcialmente eumprida, tendo o
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arquitecto optado por inscrever o novo vão curvo da enttada num encaixe rectangular de

pronunciada cornija, articulado, através de almofada com a janela superior.

O resultado, fruto de duas épocas construtivas, separadas quase por um século,

denota, espectacularmente, a eontinuidade da estética pombalina: a casa implanta-se,

com grande solidez, no declive das ttês mas para onde se desenvolve (Rua das Chagas/

Travessa das Laranjeiras/ Travessa da Portuguesa) através do soco alto, forrado de

cantaria. Palaielipípedo assumido, apresenta dois andares cada um de nove vãos, todos

de peitoril, â excepcâo do portal central. A discreta nobilita<;ão das fachadas resulta da

presenca austera das cantarias de justti unida: além do soco alto, as pilastras de ângulo,

com gola marcando a transiyão dos andares, as molduras rectas e iguais dos vãos, a

cimalha "corrida" também e emoldurada com balaustrada cega, decorada por linhas de

cor e pequenos círculos.

Nenhum dos expedientes tradicionais de enriquecimento retorico da fachada

existem aqui: a porta é um vão da mesma largura dos outros, não há balusttadas, nem

mísulas ou ondulacão das molduras. A linha recta ganha por isso uma inesperada forca

expressiva, reforcada pela platitude deliberada dos jogos, rectos também, das cantarias.

A casa fecha-se ao exterior mas cola-se plasticamente ao espaco de implantagão e respira

uma tranquilidade arquitectrinica erudita sem que, no entanto, lhe possamos atribuir

qualquer genealogia precisa. Também não lhe conseguimos encontrar variantes ou

réplicas, e por isso ela sugere um gesto isolado, quase abstracto que, intuitivamente, se

desejaria articular com a cegueira decorativa. característica da Casa do Risco dos tempos

heroicos de Eugénio dos Santos e das suas equipas. E, todavia, trata-se de uma

ampliacão de meio do século XIX...

Sem prova documental nem, infelizmente, concretizacão de autoria, creio que a

mesma marca de tradiyão pombalina, austera e desornamentada, se detecta no palacete

n° 14 da Praya do Príncipe Real, tornejando para a Rua dos Jasmins (Fig.171,1-7).

Para este locai, existem, na Coleccão de Prospeetos do AHCML, três projectos

sucessivos (30), os dois primeiros. apresentados por Antônio Nunes propondo palacetes
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modestos. mais ostensivo o segundo, e o terceiro, que viria de facto a ser construído,

solicitado por Vicente Rodrigues (31), em 1X62, com maior luxo de cantarias e rigor de

composicão geral (Fig.171.2).

Trata-se de uma planUi quadrada com as fachadas principais tripartidas,

apresentando-se o lado nobre eom o corpo central totalmente revestido a pedra e

coroado de frontão ttiangular ladeado por balaustrada. Os vãos, de peitoril no piso

térreo e de sacada no superior, apresentam arco de volta perfeita, eom fecho central e

capiteis simuiados, com fina molduracão os da fachada nobre, criando um ritmo lumriico

discreto que se torna mais plástico nas sombras das pilasttas adossadas e no movirrento

dos ferros forjados das varandas rectas e da principal, ligeiramente ondulada, supoitada

por mísulas de requintado ornato.

Todos estes recursos estilísticos e compositivos têm uma matriz de gosto

operativo, um ntmo repetido e uniforme que deixa respirar os panos de parede, e uma

marca peculiar da estética pombaiina que são as almofadas emolduradas sob os vãos de

peitoril, cuja pecra constitutiva se liga com o mesmo material do alto embasamento,

apresentando mesmo a tradicional altemância entte molduras reentrantes (na fachada

secundária) e salientes (na fachada principal) (Fig.171,6.). Por isso não temos dúvidas

em atribuir esta discreta casa (mas de interior ostensivo como muitas vezes acontece nos

palácios portugueses) a um arquitecto herdeiro ainda do magistério de Reinaldo Manuel,

ciassicizante mas sem os requintes italianos de Cinatti ou franceses de Pezerat.

Sobrevivências de palácio setecentista existem também, do outro lado da Praga, no

n" 21-23 (Fig. 172,1.), na casa que foi morada, antes daquele final de séoulo,

sucessivamente dos condes de S. Vicente, dos de Lousã e dos marqueses de Penalva (32)

e que, por volta de 1870, teve obras de reconstrucão e modernizacão, pedidas por

Policarpo Ferreirj dos Anjos, e atribuídas ainda a Cinatti.

E difícil perceber-se o que da primitiva casa sobrevive no "Palacete dos Arjos",

como passou a ser designado, mas a volumetria global, num palalelipípedo alongado, o

desenho dos três vãos de entrada e as janelas utilitárias que os ladeiam, sugerem um
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passado estilístico. modemizado pelo ritmo das balaustradas, os elegantes modilhôes dos

vãos do corpo central e a verticalidade discreta das pilastras de enquadramento,

anunciando a decoracão romântica do interior. entretanto profundamente comprometida

pela tercializacão do edifício.

Vale a pena aproximá-lo visualmente do fronteiro palacete Sommer, o ng 27

( Fig. 173,1.), para detectar a evolucão livre do modelo que generaliza a toda a fachada os

elementos decorativos, anulando o teor utilitário do piso térreo, reduzido â marcacão

inexpressiva das caves. Simultaneamente, o rigor dos emolduramentos, embora

permanecendo fiel a uma estilística ciassizante, tende a acumular e a diversificar os

ornatos, anunciando um gosto maneirista e cenográfico do agrado das burguesias

encomendadoras.

É esta figura de progressiva afirma^ão da diferenca. construída de modo

rebuscado, que se tornará característica do gosto fim de século, como se exemplifica

bem nos três prédios-palacetes, erguidos em frente do jardim de S. Pedro de Alcântara

(Fig.174,1-3), enfraquecidos em termos de composicão, descentrando os eixos das

fachadas ou utilizando a plasticidade das cantarias como uma espécie de renda decorativa

que procura iludir a sua expressividade matérica.

Mesmo assim, nos emolduramentos e no ritmo dos vãos, mais estteitos e

alongados para gerarem o mesmo efeito de fragiliza<;ão, é a gramátiea ciassicizante que

sobrevive, cada vez mais desprovida das suas referências erudiujs mas matriz única de

resolucão. Creio que a contextualizaremos melhor se a aproximarmos da estética da

pintura e da escultura do seu tempo, convertida ao efémero e aos efeitos mutantes da

luz, a dissolucão das formas e aos espelhamentos cintilantes das cores: a arquitectura

participa, como elas, num ciclo de instabiliza<;ão, anunciador do fim dos movimentos

clássicos, sem ser capaz de formular ainda novos valores estruturais significantes.

No entanto, esse desabar de um longo ciclo de vida e de cultura era ainda, por

volta de 1X60-70, uma mutagão longínqua, na verdade inadivinhável, e a dupla Cinatti e

Rambois em muito contribuíram para a permanência, e mesmo generalizav'ão, dos valores
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classicistas na arquitectura palaciana da cidade. Saindo das zonas residenciais, anexas ao

centro, encontramo-los a projectarem, em S. Sebastião da Pedreira, em 1859 (33), a

residcncia de Jose Maria Eugénio de Almeida (Fig.175), com uma sobria e elegante

estrutura tripartida da fachada nobre, jogando sinuosamente a diversidade dos

emolduramentos, e, sobretudo, a proporem o mais belo prédio romântico de Lisboa,

erguido na Rua ocidental do Passeio Público. onde, quase cem anos antes, o arquitecto

José Manuel de Carvalho Negreiros chegara a projectar o novo palácio do Marquês do

Lourical (34).

Encomendcdo pelo comerciante Manuel Nunes Correia (Fig. 176,1-5), e com

projecto aprovacio em 22 de Junho de 1865 (35), depois de diversas exigências da

Intendência das Obras Públicas que pretendia impor uma regularizacão forcada do Largo

da Anunciada (36), o edifício constitui uma proposta inovadora, afirmada na valorizayão

dos corpos extremos, inteiramente forrados de cantaria. criando uma espécie de malha

contida ao amplo desenrolar das fachadas e uma rima expressiva ao ttatamento do corpo

central com a mesma solucão de eobertura.

Sobre o solido piso térreo, rasgado de vãos utilitários em que a entrada principal

não tem especial destaque. sucedem-se dois andares de vãos de balaustradas, articulados,

no corpo central, por pilastras de molduras inscritas e com capiteis simulados e

eclécticos. A luz difusa, criada pelos ferros forjados das varandas do 3Q piso, prolonga-se

e concentra-se sobre as pesadas cornijas dos vãos inferiores, emolduradas em segmento

de círculo e albergando medalhôes esculpidos com bustos de perfil engrinaidados. Estes

elementos dramáticos, criadores de sombras reentrantes, rimam com o movirrento

contrário dos vãos laterais do mesmo patamar, em que os bustos, agora assumindo

figuras de vulto, se instalam sobre os fechos exteriores das comijas. O conjunto destes

motivos escultôricos cria uma linha recortada de sombra que rima ainda com a destacada

cimalha sobre a eual se ergue o 4° andar sob a balaustrada unificadora de cantaria.

Também aqui o classicismo é uma ténue memdria, eclecticamente manejado como

um conjunto errático de signos de significado já perdido, mas a figura fina! não é Irágil

nem instável, como nos palacetes de S. Pedro de Alcântara, antes uma podercsa e
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convincente estrutura plástica em que os influxos da escultura e da arquitectura se

equilibram. â beira de uma transgressão barroquizante. Por isso. e numa leitura estética

liberta das periodizacôes da Historia, este prédio recorda a magnífica casa joanina dos

Barbacena, no Campo de Santa Clara (37): se falta erudivão aos cenôgrafos de S.

Carlos, no que são bem filhos do seu tempo, há coincidência no impacte urbano que,

respeitando a malha construída da envolvência, a provoca Uimbém com um gesto (uma

constru<;ão) libertária, prolongando os valores festivos da fachada nos corpos laterais e

assim obrigando o olho do espectador a fruir a arquitectura como se de uma escultura se

tratasse.

8.3.2. Marca^ôes de eclectismo

Embora sem desenvolver as variantes estilísticas do romantismo revivalista, que s6

no final da década de 1 870 -

e, portanto, fora do período em análise - se manifesta em

Lisboa, alguns palacetes anunciam, desde o meio do século, mas sobretudo a partir da

década de 1860, tendências estilísticas na composicão das fachadas em que o

predominante paradigma classicista vai cedendo a um gosto eciéctico.

Em alguns casos, a sua elaboracão deve-se a modernizacôes epocais de casas pré-

existentes, gerando figuras de distorcão valorizadoras de uma rebuscada procura de

diferen<;a. Creio que assim acontece com o n9 2 (Fig.177) da actual rua de D. Dinis ( ex-

rua de Santo Ambrosio) cujo piso térreo, modulado por colunata de arcos abatidos,

poderá ser anterior bem como a disposicão geral da linha quebrada da fachada. Mas o

ritmo da balaustrada do piso nobre, a bandeira em segmento de cúculo do seu vão

principal, com uma marcagão pesada dos capiteis de apoio, e a balaustrada recortada,

pontuada por urnas, denotam marca oitocentistti, evidenciada também no muro

prolongado por grelhagem de ferro forjado que circunscreve o gaveto numa hnha

redonda. As rústicas volutas agiganuidas que o delimitam, articulando-o com os topos da

balausttada, são mais difíceis de datar mas, quer pertencam ou não â construgão inicial,
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elas foram expressivamente valorizadas como corpos exoticos, eventualmente populares,

numa atitude estética aproximável de alguma poesia de Almeida Garrett, recuperadora

de métricas das baladas de tradiyão oral.

Se aproximarmos este palacete da casa fronteira, datada de 1850 (Fig.178), onde o

tempo arquitectonico se reconhece na sugestão dos arcos apontados dos vãos e na

assuiupv'ão do corpo de coroamento como modelo alternativo âs tradicionais águas

furtadas, percebe-se melhor o eclectismo daquela proposta, empenhada na fuga â

planimetria e na consequente multiplicacão de ritmos e pontuacoes. Que o resultado

aproprie restos estilísticos anteriores dá a ver Uimbém a prática romântica,

empiricamente interessada na legimitacão de um presente incerto através das memôrias

acumuladas do passado da cidade.

Mescia de tempos construtivos e de marca<;6es eclécticas existem também no

palacete reconstruído por Gaspar José Viana, em 1861, na rua direita das Chagas

(Fig.179) (38) que, com adequacão estilística, aproveitou o piso térreo, aberto de arcos

rusticados, da velha casa nobre dos Condes da Cunha (39), para sobre ele erguer uma

fachada classicizante, modulada, no andar nobre, por vãos de volta perfeita alternando

com molduras preciosamente ornamentadas.

Muito mais interessante, como exemplo excepcional de confluência de contributos

arquitectonicos de origem diversa, é o n9 36 da rua Cecílio de Sousa (ex-rua da

Procissão) cujo projecto foi aprovado em 1860 (Fig. 180,1- 12), a pedido de Francisco

José Zacarias Guimarães (40).

Os desenhos, então apresentados, manifestam logo a diversa opyão estilística entre

a fachada principal, organizada em três corpos com vãos arqueados e marca<;ão

enriquecedora de mísulas e fechos, e a lateral, subindo a ttavessa dos Jasmins, em que as

molduras não denouim qualquer dessas marcacôes ornamentais. Mas o resultado, mais

elaborado do que os prospectos fariam crer, acentua notavelmente essa diferen^a: na

primeira, elaborou-se uma figura de luxo requintado, pelo recorte trilobado das bandeiras

dos vãos centrais, a expressividade dos falsos capiteis perspectivados, a sombra das
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mísulas de diferentes tamanhos, o notável desenho das balaustradas de ferro forjado com

pontuacôes figurativas, o desenho lúdico das pequenas águas-furtadas em arco

contracurvado; na segunda, valorizando a escadaria adjacente, o que se afirma é uma

linguagem depurada, de matriz tardo-pombalina, expressa na articula<;ão das cantarias do

embasamento com as das molduras dos ôculos em segmento de círculo e da moldura

separadora dos pisos com as almofadas dos vãos que nela repousam (Fig. 180,9- 12).

Assim, a fachada principal afirma uma estética ecléctica, misturando recursos

estilísticos clássicos com a cenográfica sugestão neo-medieval da ondulacão dos arcos,

enquanto a fachada lateral recupera uma estética eminentemente arquitectonica que

parece elaborada por um discípulo de Reinaldo Manuel. Seria, por isso, estimulante

poder-se-lhe atribuir autor o que não me foi possível: mas sendo difícil admitir que

Cinatti e Rambois, a quem, espontaneamente, tenderia a atribuir a fachada principal,

dominassem com tanta maestria a linguagem da última formulayão do estilo chão

nacional, parece que ele deve ser procurado entre os arquitectos ainda formados pela

Intendência das Obras Públicas, capaz de adequacão aos ritmos preciosos do tempo,

eventualmente propostos pela encomenda, mas detentor de uma pragmática compositiva,

tradicional e erudita. Confirmando, mais uma vez, quanto permanecia vivo e operativo o

peculiar ciassicismo da reconstrugão da cidade que, depois de se adaptar aos influxos

vindos de Queluz, na época da senhora D. Maria I, resiste ao eclectismo oitocentista,

insinuando-lhe uma ordenaeão funcional.

Valores idênticos, apontando, eventualmente, o mesmo ciclo autoral, existem no

palacete n° 51 da rua do Salitte (Fig.181), com sôbria composicão de fachada tripartida.

Mantêm-se valores de despojamento arquitect6nico
- na expressividade do soco alto, que

se alarga em faixa para enquadrar os vãos do piso térreo, sugerindo as tradicionais

almofadas reentrantes, e encaixa o motivo da entrada e aberturas laterais, subindo até âs

mísulas de suporte da balaustrada principal
- mas introduzem-se, simultaneamente,

figuras de fragilizacao de sentido eciéctico: os fechos com omamentagão floral, a

interrup<;ão dos ombrais dos vãos por pontua<;ôes horizontais, desenhando duplas bases

e capiteis, a resolugão pictorica do corpo central do andar nobre, envolvendo as vergas
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redondas numa sugestão de arcos contracurvados, inscritos em molduras rectangu-ares,

o ritmo decorativo do remate, substituindo a habitual balaustrada sobre a cimalha.

Mas a peca mais característica da primeira afirmagão de eclectismo arquitectônico

na cidade da Regeneracão é o palacete que tomeja do lado esquerdo do Largo de

S.Mamede para a rua da Escola Politécnica (Fig.182,1-4), cujo prospecto foi aprovado

em 1856 (41 ) a pedido de Antonio Lopes Ferreira dos Anjos.

Trata-se de uma vasta constru<;ão rectangular, então prolongada, na retaguarda,

por amplo jardim, cuja particularidade, como era habitual neste tempo de gosto

cenográfico, se concentra na fachada principal com dois pisos acima do embasamento

que apoia as pequenas janelas de ilumina<;ão da cave. O motivo único de omamenUi<;ão é

a sucessão dos emolduramentos dos vãos, contracurvados no 1- andar e coroados com

uma espécie de flor de lis, trilobados no rés-do-chão, com a repeticão do tema no

interior das proprias bandeiras.

Esta forte carga decorativa é muito superficial, como se a pedra utilizada fosse

especialmente alisada para sugerir um ritmo mais pict6rico do que arquitectônico. A

excepcão encontra-se na bandeira da entrada, erguida sobre destacada cornija tecta,

inferiormente debruada com um friso que repete o motivo de arcos trilobados mas, neste

caso, com pendentes. O efeito brincado do conjunto tem uma marcacão verticalizante

nos fogaréus que se erguem sobre a platibanda cega, suportados por prismas hexagonais,

decorados com dupla gola em forma de estrela.

Ao contrário do que acontecia nos exemplos anteriormente abordados, err. que

existe uma unidade considerável entre a expressividade arquitectdnica e os influxos da

ornamentacão, resta casa aquela restringe-se â composicão da porta e âs mísulas de

suporte da balaustrada ondulada, sugerindo o ritmo decorativo dos vãos uma espécie de

pele aposta que não reage organicamente com o interior nem modula a incidência da luz

exterior. Ou seja, a heranca estilística do ciassicismo erudito desaparece aqui quase

definitivamente, tornando-se a arquitectura um mero e paradoxal gesto de cenografia

cuja particularidade é uma rebuscada constru<;ão de diferen^a. Pela sua subjectivacáo do

gosto, este palacete urbano, bem inserido aliás na malha da rua, parace já um chaleu
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aproximando-se do gosto que então surgia em Sintra e, em breve, se estenderia a

Cascais. O seu interesse é sobretudo sociologico, aproximando-se Uimbém dos valores

da "casado brasileiro" torna-viagem.

8.3.3. As fachadas azulejadas

A par dos recursos da omamentacão escultorica e da diversificav'ão do risco das

aberturas, usados em casas de quahdade, o desejo de particularizar as fachadas

manifestou-se, na arquitectura corrente, sobretudo na moda de as azulejar integralmente,

segundo uma diversidade inesgotável de modos compositivos.

Não cabendo, nos objectivos deste trabalho, nem estudar as origens, eventualmente

brasileiras, desta prática, nem inventariar as suas espectaculares reahzacôes (42),

interessa-me sobretudo destacar a sua importância como dinamizacão de solucôes

arquitectonicas modestas e expressividade urbanística, pela eficácia com que estimula a

intensa luz lisboeta e enriquece as mas e largos com o impacte do cromatismo e da

infmita organizacão dos motivos de padronagem. Por isso, dever-se-á considerar que as

fachadas azulejadas são a mais poderosa manifesta<;ão da cidade romântica, transferindo

para o contacto com a rua uma tradi<;ão erudita de decoracão de interiores e jardins,

democratizando-a e participando na sua industrializa<;ão.

A movimentayão economica, social e estética assim criadas deverá também ser

integrada no contexto das Arts anda Crafs europeias, com a particularidade, a

considerar, de ter origem eminentemente popular, ao contrário do que aconteceu

noutras cidades, nomeadamente inglesas, sendo proximos os objectivos de generalizar a

beleza a consumos cada vez mais massificados e questionar a até então não coincidência

entre arte e indústria. O facto de não haver teoriza<;ão epocal sobre o azulejo de

cobertura, nem intervenv'ão erudita na sua concretizacão, não compromete esta
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actualizacão programática. manifestando tâo so a especificidade da cultura nacional onde

existia ainda uma pujante e operativa componente popular, capaz de elaboracão inventiva

qualificada e de provocar a adesão de sectores sociais alargados âs elites.

Em relacão a Lisboa. a geografia, ainda nunca sistematicamente inventariada. das

fachadas azulejadas permite Uimbém verificar o notável dinamismo dos bairros

periféricos. Porque se elas se dispersam por toda a área então construída, penetrando

mesmo na Baixa, embora por razôes quase sempre eeonomicas e sem manifestagoes de

destaque, a maior criatividade das padronagens geométrieas encontra-se na Graca e na

Lapa. e respectivas envolventes, zonas relativamente recentes. cujo impulso demográfico

e construtivo datava do pos-terramoto e se acentuara com a paz "regeneradora",

exigindo o aumento de número de pisos, numa intervencão remendativa que muiUis

vezes estimulava a nova solucão de cobertura. De algum modo, dava-se assim

continuidade â espécie de resistência â urbanística pombalina que vimos delinear-se

exactamente no tempo em que ela se elaborava e impunha (43). Simultaneamente.

encontrava-se uma solucão expedita para manter, actualizando-o, o seu modulo

arquitectonico cuja eficácia mergulhava em fundas práticas e se mostrava capaz de

preencher as expectativas do gosto pela diferenca, sem recorrer a mais elaboradas

alternativas eclécticas a que, aliás, como vimos, os arquitectos em actividade,

dificilmente poderiam corresponder.

De um denso e riquíssimo conjunto, elaborado, com sistematicidade, desde os anos

de 1X60, destaremos apenas dois casos, para análise mais detalhada, que são situa<;ôes

pecuiiares por fugirem â predominante geometrizacão dos motivos e terem, como autor

identificado, o célebre Luís Ferreira, conhecido por Ferreira das Tabuletas.

O primeiro é o n- 30 da actual Rua da Trindade (Fig. 183,1-6), último prédio da

série que o galego Moreira Garcia fez edificar, em terrenos aforados ao Estado,

resultantes da demolicão do convento da Tnndade (44). É possível que a data de 1864,

registada no habitual "escudo" personalizado sobre o portal, seja a da constru^ão inicial,

altura em que o mesmo encomendador deve ter remodelado o vizinho n° 18 da mesma
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rua onde habitava, decorando o interior (Fig.184,1-7) e construindo o seu exotico e

ingenuísta jardim onde o Ferreira das TabuleUis também participou (45).

Trata-se de um tradicional prédio hsboeta, de matriz pombalina, enriquecido com

as particularidades morfologicas da evolucão do modelo, como seja a balaustrada corrida

e ondulada que une três vãos de sacada do 3- piso, gerando uma marcacão de andar

nobre, ou a substitui<;ão das águas furtadas por um corpo central, apenas de três vãos,

coroado de frontão triangular.

Sobre esta fachada herdada, Ferreira das Tabuletas, certamente em diálogo com

Moreira Garcia, convictamente maconico, montou uma espectacular pele cenográfica,

centralizada pelos símbolos da Terra e da Agua, no 2- piso, da Indústria, Comércio,

Ciência e Agricultura, nos níveis superiores. Inseridas em simulados nichos pintados em

trompe-d'oeii. estas "esculturas" pintadas, numa grisaille expressiva que ilude a malha

geométrica dos azulejos, ladeiam o vão centtal de cada um dos andares, alargando a

figura do eixo do edifício e inventando-lhe um inexistente movimento reentrante. Depois,

todos os outros espayos vagantes são percorridos, em ritmos horizontais e verticais, por

composi<;6es sinuosas, ainda com memoria rococo, de motivos florais, centralizando, no

eixo das ombreiras, as cabegas de leão que eram o ex-libris nobilitante do cidadão

proprietário. O espectro cromático circula entre os brancos, os amarelos e os alaranjados

esmaecidos, contrastando com as barras azuis-violeta, demarcadoras dos motivos

arquiteetonicos que, como é habitual na primeira face da prática de azulejar fachadas,

isolam a decora<;ão da arquitectura e enaltecem a última. As cores rimam também, numa

espécie de fanfarra popular que atinge a subtileza de acordes sinf6nicos, com a

ttansparência dos ferros forjados das balaustradas e as cantarias das diversas aberturas e

das pilastras de enquadramento.

Com certeza com marca de opcao subjectiva, que o conceito kantiano justificará,

considero este o mais belo prédio da Lisboa romântica: pela apropriayão popular que é

de modelos arquitectonicos e decorativos eruditos, pela soma de memorias e excepcional

artesania que o percorre, pela imagina<;ão plástica com que desconstroi a planimetria da

fachada e utiliza a luz como critério expressivo, pelo teor ret6rico da narrativa que
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contém, evocando o tempo inicial de um regime político, teoricamente empenhada em

transformar os súbditos em cidadãos. De facto é tão belo como o Romanceiro de

Almeida Garrett ou algumas das Lendas de Herculano, cheio de esperan^a panfletária

como os Cinco artistas em Sintra, pintados por Cristino da Silva e apropria, a seu modo,

a exuberância oiurica do Paldcio da Pena áo rei D. Fernando. Ao contrário destas pecas

maiores, referenciando um lugar epocal, será obra de pedreiro, forrada por um azulejista

castigo. mas o romantismo é exactamente um tempo forte, como outros existiram, de

elaboracão de cultura popular.

Bem diverso, mas Uimbém cheio de imaginav'ão, é o palacete n- 124-126 do

Campo de Santa Clara (Fig.185,1-3), com cobertura azulejar da fachada igualmente de

Ferreira das Tabuletas. Neste caso, esUĩr-se-á em presen<;a de um encomendador de

extracto social mais elevado que solicita, para a sua casa, uma memoria de palácÍD do

passado, expressj nos largos portais do piso térreo, alternando com oculos ovaU.dos,

mas o funde com o ritmo miúdo da distribuiyão dos vãos de sabor burguês epocal. De

acordo com o eclectismo discreto desta opcão arquitectonica, Luís Ferreira simula um

rusticado no rés-de-chão e eompôe inventtidas molduras e frontôes de desenho erudito,

recorrendo novamente a um cromatismo espectacular de amarelos-ocre e de azuis bagos

que, expressivamente, destaca a grisaille dos simulados motivos escultoricos.

O conjunto respeita os valores planimétricos da fachada, não escava profundidades

como no prédio de Moreira Garcia, de modo que a forte luz de Lisboa fica bailando â

superfície, num espelhamento cego, algo intngante. Mas o seu interesse essencial reside

precisamente no ligeiro desconforto que provoca no olhar do espectador, permiiindo

reflectir sobre a possibilidade de lhe atribuir o conceito de revivalismo, não neo-

medieval, habitual na prática romântica, mas neo-rococ6 como se o percorresse uma

ínquietante nostagia de tempos devolutos, emitida da espécie de olhos vazados dos

ôculos.
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8.3.4. Fvocagáo de um interior

Pensando que seria necessário, para uma tentativa de concretizav'ão da vivência do

palacete burguês, abordar algumas das casas inventariadas pelo lado interior, hesitei

entre o fausto amaneirado do fino-setecentisui palácio Viana, do largo do Rato

(Fig.128,1-3), então redecorado, e a inventividade popular da residência de Moreira

Garcia da rua da Trindade, cujos frescos foram recentemente restaurados e creio

deverem ser atribuídos Uimbém a Luís Ferreira (Fig.184,1-7). Num caso e outro existem

elementos decorativos bastantes mas definitivamente descontextualizados por abusivas

apropriaeôes ulteriores.

Acabei por me decidir por uma evoca<;ão literária: a última casa de Almeida

Garrett, na actual rua de Santa Isabel (Fig.186), quase em frente do Cemitério dos

Ingleses á Estrela, comprada em 1854, exactamente no ano de morte do escritor que

ainda a insujlou quase integralmente.

Trata-se de uma residência bastante modesta, sem aparato de entrada nem de

circulav'ão, moradia burguesa por excelência que hoje ostenta. como única

particularidade que pode fazer parar o passante, a placa, sobre a entrada principal,

evocadora do seu ilustre primeiro residente. A cobertura azulejar, em losangos azul e

branco, é certamente posterior â primeira ocupagão, mas, no resto. a fachada permanece

quase intacta, å excepcão dos últimos vãos do rés-do-chão que eram, inicialmente, portas

de servieo. A matriz compositiva é inteiramente pombalina, exemphficando bem a

permanência do modelo que, durante toda a época estudada, continuou a ser a solucão

mais economica e mais divulgada da edifica<;ão lisboeta, resistente aos influxos iniciais

dos eclectismos.

Garrett era um homem de gosto mas com pouco dinheiro e, nesta última easa,

parece finalmente assumir a modéstia do seu status intelectual que o título de barão

aristocratizava sem consequêneias economicas. Foi o seu dedicado biografo Francisco
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Gomes de Amorim (46) que nos deixou uma descricão minuciosa da disttibuicão e

decoraeão dos aposentos que vale a pena evocar:

"Ao ccnlro da lachada, a porta pnncipal di/ para um pequcno vcstíbulo. tendo a

cscada cm frcnte. e duas portas laierais De cada lado da porta principal sua jajiela de

gradcs, c adianic dclas largos portôes: o da direita. quando se olha para o prCdio. dava

cnirada para a rampa quc conduzia aos pátios, jardim c quintal; o da esquerda. para a

cocheira, oavalari<;a c palheiro. A esles cinco vãos do rés-do-chão eorrespondem cinco

janclas no andar nobrc: as águas furtadas não tinham scnão uma jancla para o lado ca rua.

Havia duas carruagens na cocheira. sendo uma nova; e na cavalari<;a uma parclha de

muares. a que o dono chamava pe^as de luxo. e que efecuvamente ali cstiveram como

sibaritas numa sinccura.

A eseada fcchava cm baixo nor duas meias portas, polidas, com ôculos de vidn.) ao

ccntro. encimados pclas iniciais AG cm metal dourado, e sobre estas o timbre das armas e

a d i v isa semperfîxa .(...)

O ch3o, cntrc a porta e a escada, de pedra; os alisares, brancos; as paredes,

cstucadas; madciras dc corrimâo e portas, fingindo mogno; os dcgraus, pintados c

cnvcmizados. imitavam oleado; ao centro deles corria o tapetc, apertado com bra<;adeiras

de metal doirado.

No cimo da cscada, no primeiro andar, porta cm frcntc, e duas latcrais. Aquela dizia

para a sala dc cspera; estas para dois corrcdores. Na saleta. pequena e quadrilonga. janela

ao l'undo sobre a rua; cortinas de cassa bordada. e transparente pintado. Tapete inteirigo,

pcgando com o da sala e da livraria, de cores camiesim. verde e preta; passadeiras de

holanda crua. em cru/; duas banquinhas de jogo e quatro cadeiras com assentos de

mam>quim vcrmclho, compunham a mobília. Paredes e tecto de estuquc branco (...).

(A livraria) Entrc as portas do corredor e do quarto de cama. a banca de escrcver.

bufcte magnífico, de pau santo, com quatro pés tomeados em espiral. c travessas em cruz.

A csqucrda, a majestosa cadcira abacial que pertenccra ao úhimo abadc de S. Bento e ao

bispo D. Frei Alexandre da Sagrada Família, tio de Garrctt.

Entre a banca c a parede. tamborctc coberto de couro lavrado em gomos, cada um

dc sua cor. Ao alcanee das mãos. cordôes de campainha a direita e â csquerda da mesa.

Entrc as duas janelas. I'ogão de fcrro; e por cima delc. grande rel6gio. pendurado. Ao

lundo, cntrando da salcia, duas bclas cstantes de pau santo. presente do falccido duque de

Palmcla. D. Pedro. Eram mOveis de estilo severo, que aliavam a elegância a æmodidatle

(...). Defmntavam æm clas outras duas, aos lados da porta de entrada, fcitas em casa, de

colunas torcidas cm espiral. c gavetas-cartôes. A pane anterior destas n3o era pau santo.
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Garrctt aprendera na Bélgica a dar âs madeiras a cor do ébano. ensinara a fazer a infusão

ao scu vizinho marceneiro. c dcpois das pe<;as polidas. a semelhanca cra pcrfcita (...).

A aicova. imediata â livraria, quase quadrada. e com o tecto estucado de branco.

rcccbc luz do escritorio c da pcquena fresta para o terreno da condessa das Antas (...). Na

parcdc do fundo, â csquerda, enttando, por ser o rccanto mais escuro. praticara-se.

distar<;ada no papcl, a portinha da retrete e corredor particular. Lastimava-se o inquilino

da falta de quarto de banho ao pé da aicova.

Era lindo o papcl que forrava as paredes (...). 0 chão atapctado, a cama de pau

santo. estilo sebastianista, encostava a cabeceira â parede da fresta (...).Fez-se a armacão

dc cassa branca. c branca se escolheu também a colcha. De cada lado do leito. a

a)mpctcnte banquinha dc pau santo. descendo sobre clas os cordôes de seda das

campainhas. Ao lado csqucrdo da porta. entrando. belo contador. pouco mais alto que as

comodas ordinárias, com gavetas grandes, pr6pris para roupa. sobre clc o estojo de barba,

inglcs.

Na parede fronteira â da fresta, outto contador, também de ricos lavorcs. Por cima

dcle, um crucifixo pequcno, de bela escultura, que pertencera â mãe do poeta. Uma coroa

de flores naturais. secas. quc este dizia ter sido ali posta por aquela, omava o pé da cruz.

Sobrc o contador. jarro. palmat6ria, estante de missal, escrevaninha a>m ambula para

santos 61eos. e dois vasos pequenos. tudo de prata dourada (...).

Entremos na sala (...). O papel das paredes tinha ramos de ouro em relevo sobre

fundo branco. Cortinas de cassa branca bordada; e mantcaux dc damasco encamado.

dcsccndo até á altura dos parapcitos das janelas. Transparcntcs brancos .

Em frcntc da porta de entrada. fogão inglês. bronzeado por dcntro. guamecido de

mármore branco. O espelho de Veneza que lhe era destinado nâo chcgou a pendurar-se.

(...) Entre o fogão e a janela. sofá de estilo renaissance. forrado dc damasco carmesim.

Diante do sofá. mesa dc embutidos. no mesmo estilo. Entre o fogão e a porta da alcova,

três cadeiras irmãs do sofá. e outra mesa de uma s6 tábua, oblonga, com muitos arabescos

e embutidos, scrvirĸlo-lhe de pé grossa coluna tomeada em espiral. No vão das duas

ponas. banquinha de fantasia. elegantíssima, de dois pés, compostos cada um por duas

colunas em espiral. Por cima da banca, pequena étagêre presa a parcdc. No vão das

janelas. outra mesa. de f'eitio quase idêntico â que lhe ficava defromc; étagêre por cima.

Ambas tinham embutidos de madrcpérola, sendo. como todos os outros môveis, em pau

santo.

Aos lados da porta de enirada, cadeiras de espaldar forradas dc damasco carmesim

com franjas de seda. Enlre cssa porta e o corredor. pequcno bufete. muito formoso. e sobre

ele uma caixa quadrilonga guarnecida dc cspelhos. tendo as armas e a divisa de Garrett

pintadas no tampo com as cores que lhe competiam (...).Nos cantos. ao fundo, duas

colunas em cspiral. encimadas por jarras de Sêvres. contendo magníficos ramos de penas
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fcitos no Pará.O..) Sobrc o fogão. duas belas serpentinas de ágata ou mármorc de Florei*;a

c mctal pratcado. Elcgantes placas japoncsas. para dois e irês lumes. omavam as paredes.

Tinlia o pocla poucos quadros. e nenhum fora amda colocado. Ao mcio da saJa, polttona

cstolada cm scda dc ramagens (que era moda). (...)

Coz.Jiha: espaeosa. clara e arejada. a>m duas janelas sobre o pátío da passagem

para o jardim; além da porta da copa, outra para o corrcdor do quarto de cama. Ao centro,

alcapão. comunicando com os quartos de baixo. Na chaminé, fogão dc mcdiana grandeza e

do mclhor sistcma cntão usado. Uma bomba fomecia água da cistema ou pcx;o, que há ix>

pátio cm baixo. Nos vãos de entre as janelas, guarda-loi<;a.s volantes.(...)".

Esta longa citacão permite detectar o "gosto moderno" dos anos do romanismo.

Casa sobria, vivendo da proporcão elegante dos vãos e emolduramentos, apresenta

interiores luminosos e brancos de estuque, animados pelos papeis de parede, os veludos

dos cortinados e dos estofos dos sofás. O gosto do bric-d-brac mal se faz sentir ainda,

havendo o culto dos moveis antigos, pseudo-renascenya e sobretudo século XVII que o

escritor comprava e depois adaptava, recorrendo a fingidos pronunciadores da prática

Arts and Crafs. Registe-se a relativa funcionalidade da planta, a intimidade dos

aposentos, o pano de fundo operativo dos pátios, jardim com poeo e cozinha bem

equipada, embora faltasse quarto de banho e a "retrete" se escondesse num fundo escuro.

Poder-se-i ficar desiludido com a modéstia do aparato de Garrett cuja vaidade e

cuidado com a sua propria apresenta^ão sempre foram motivo de ironia jocosa em

Lisboa. Mas a sua casa exemplifica bem os interiores de que não nos ficaram memoria: a

separayão das zonas de servi<;o e cozinha do andar nobre, a importância dos espacos de

representacão, o conforto dependente das sempre presentes campainhas para chamar os

criados.

Para passar dela ao palacete, haverá apenas que alargar as escadas e patamares,

multiplicar as salas, acentuar o ttabalho de estuques, desdobrar o mobiliário, introduzir o

exotismo de chinoiseries ou revivalismos neo-medievais. Perder-se-ia, todavia, a

eoncretizacão dos pormenores que Gomes de Amorim tão diligentemente evoca que

sugerem o teor de vida burguesa, apropriando e restringindo os padrôes senhoria:s mas

conferindo-lhes também autonomia expressiva, anunciadora de emancipacão de classe e
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de valores. O seu ecleetismo e nascente funcionalidade inserem-se num pano de fundo

onde a tradi(,ão e a memoria são instâncias activas de sentido e, por isso, este interior

confirma o prôprio movimento da arquitectura de fachadas, Uimbém elas mais resistentes

â voga do revivalismo do que poderia esperar-se. Confirma ainda a análise proposta do

urbanismo romântico, feito de pequenas marcacôes, inseridas na teia s6 levemente

contestada da matriz pombalina. Sendo assim, creio ter sido bem escolhida a casa de um

dos homens mais modernos de Lisboa, organizador do Conservatorio Nacional,

promotor do Teatro Nacional, activo deputado e poeta maior que, como nenhum outro,

amou o cancioneiro popular: ela evoca a cidade muito mais do que o brumoso Palácio da

Pena ou os aposentos régios que o mesmo rei D. Fernando então instalou nas

Necessidades.

8.4. Reflexão teorica: o Archivo de architectura civil

A evocagão da arquitectura monumental, pública e privada, edificada em Lisboa

entre 1850 e 1870, situou-nos numa prática eminentemente empírica onde, a par das

marcacôes classicizantes de Pezerat, Domingos Parente da Silva ou Cinatti e Rambois, se

verifica, sobretudo na edifica^ão corrente, a permanência quer do modelo pombalino,

quer, sobretudo, a sua progressiva adultera<;ão pelo empenho superficial de fugir â

monotonia na composicão das fachadas, utilizadas como espa<;o de vagas marca<;6es

eclécticas que so o uso do azulejo de cobertura viria afinal transfigurar.

Além dos arquitectos citados, a cidade "regenerada" foi elaborada também com a

participacão dos que desempenhavam cargos públicos, na Academia de Belas-Artes e na

Intendência das Obras Públicas de Lisboa, embora não me tenha sido possível atribuir-

lhes obras concretas, e, naturalmente, por dezenas de mestres e pedreiros que serão,

como sempre acontece, os principais produtores da continuidade estética de todo o

período.

As referências teoricas de toda esta prática continuavam a ser os compêndios

clássicos italianos e franceses e em momento algum voltei a encontrei uma apologia do
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"gosto ecléctico" que desse continuidade a reflexão de Ribeiro e Sá, nas páginas do

Panorama de 1843 (47). Pelo eontrário, além da erítiea ser inexistente ou meramente

descritiva, os arquitectos portugueses fecham-se então, numa espécie de movimento de

resistência. nada criativo. que se manifesta na fundacão, em 1X64, da Associagão dos

architectos portuguezes de onde estavam excluídos, pela sua formacão de deeoradores,

Cinatti e Rambois, autores, no entanto, de alguma da encomenda privada mais

qualificada. Scndo assim, de certo modo acontecia com eles, mas com fundamento

profissional, o que se passara na década de 1840 com Fortunato Lodi, condenacos ao

limbo de estrangeirados, impedidos de contribuir para um movimento de renovacão que

afinal ninguém desejava, como prova o facto de construcôes maiores do gosto

romântico, como o Palácio da Pena ou Monserrate, não encontrarem qualquer eco no

Archivo de architectura civii, orgão daquela associacão, publicado entre 1865 e 1867,

embora o mesmo não aconteca em relacão ao portuense Palácio de Cristal.

A Associagdo era uma cria^ão empenhada do velho Possidônio da Silva,

assessorado, na primeira direccão por José da Costa Sequeira, professor da Acac.emia,

Paulo José Ferreira da Costa e Feliciano de Sousa Correia, ambos com longo curriculum

nas Obras Púbhcas, representando a reconciliayão entre os intervenientes na polémica

dos anos de 1830, a proposito do projecto para o Mercado da Ribeira Velha (48). 0 seu

objectivo era "advogarem a nobre causa da architectura civil que andava -

por assim o

dizermos - â rcvelia" (49) e pretendiam fazê-lo quer numa perspectiva pragmática -

reflectindo sobre "as habitagôes das ciasses operárias", "a hygiene aplicada âs

edificacôes" ou a canaliza<;ão da cidade -

quer, com intuitos historicistas, propondo-se,

por exemplo, classificar "os edificios religiosos da capital" através das "diferencas dos

estylos das respectivas decoracôes".

Mas no que a Associagão mais se empenhou foi em obter, para sede condigna, "o

edificio arruinado da antiga igreja do Carmo", enunciando desde logo a intencão de ah

recolher "os fragmentos architectonicos que forem dignos de conservacão" que h.jveria

de conduzir â instalacão do Museu arqueologico, logo em 1866. Esta realiza^ão

significativa demonstra bem que era o passado e os seus vestígios que interessavam
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Possidonio que, no entanto, continuava a ser Arquitecto da Casa Real, ocupado, nessa

qualidade da decoracão do Palácio da Ajuda, longamente descrita nas páginas do

Archivo (50).

Publicando resumos das ttaduyôes de Vignola de José oa Costa Sequeira, elogios

historicos de Costa e Silva e Ludovici, com desenhos anexos do Real Erário, do Palácio

da Ajuda e do Convento de Mafra. mas também notíeias sobre claustros medievais, o

Púlpito de Santa Cruz de Coimbra ou o túmulo de Álvares Pereira, predominou no

Arquivo um eclectismo sem linha programática que traduzia a dificuldade da sua

realizacão, a falta de textos disponíveis e o imediato fracasso das intencoes iniciais.

No entanto, o temperamento diplomático de Possidônio da Silva permitiu-lhe

estabelecer uma eficaz correspondência com associacôes congéneres intemacionais,

como se conclui da leitura dos "boletins", sucessivamente publicados. Vindas dos

Estados Unidos e da maioria das cidades europeias, chegavam revistas, fotografias e

estampas, notícias de importantes obras em curso mas a verdade é que elas nenhum

impacte positivo tiveram nem nenhum debate provocaram. E, quando se tratou de

integrar a representacão portuguesa â Exposicão Universal de Paris de 1867, além de um

conjunto de pecas de sentido museal, a Associagão apresentou apenas, como marca de

empenho pelo presente, a maquete para o resttjuro da "Eglise monumenUile de Belém".

elaborada por Possid6nio da Silva. Na memoria descritiva, então publicada (51), o

arquitecto evoca o seu desejo de "harmoniser les formes nouvelles de notre

restauration", nomeadamente em relacão âs duas torres não construídas, mas previstas,

de que não existiam desenhos, sem descrever nem reflectir sobre o ttabalho realizado

cujo interesse se reduz ao levantamento rigoroso das proporcôes do edifício.

Todavia, ao longo da série do Archivo, alguma teoria vai sendo formulada,

sobretudo nos escritos de Costa Sequeira que, promovendo os textos ciássicos de

Vignola, simultaneamente, enuncia uma postura eciéctica, fazendo-se eco das críticas de

"Scamozzi" ao "venerando Vitruvio" (52) para, retoricamente, concluir:
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"Se portanto a Vitruvio não se pode nem se deve prestar toda a fé e authondade, a

qucm escolhcrcmos logo entre a enormc multidão de tantos artistas doulos que florcsceram

dcnois d'clle?... Alberti. Palladio, Scamo/zi. Vinhola. Bramanti. Scrlio, Bullan. dc l'Onne,

Mansard, Blondcl, d'Aviler, Pcrauls (sic), e tantos outros, foram todos respeitaveis.

exccllentes c assás acreditados por suas obras. mas excessivamentc discrepantcs e

contradictorios cntre si, não s6 quanto á combinacâo, ao gosto, as propon;0es. âs formas e

vancdadcs dos pcrfis, como ás relaejjes dos diametn>s das columnas para c:>m as

respectivas alturas: c bcm assim aos caracteres, saliencias e recortes dos principacs

mcmbros c molduras... Cada uni d'cstes notaveis architcctos c os seus respectivos symemas

tcm tido ccrto numen) de partidarios e imitadores. mas nâo foram scguidos. louvados e

imitados absoluta c gcralmente porque em todos se enconttam faltas c dcfficiencias mais

ou menos imponantes c pcculiarcs... Poderá logo havcr algum cujas regras e diaames se

devam cm tudo c por tudo seguir e observar?... Sem a menor repugnancia respondemos

negativamcntc, aconsclhando que de todos se emitc o que a boa razão e os portentosos

dictames da nature/a aconselharcm",

Esta atitude retoriea. respegada de fontes intemacionais elaboradas ao longo de

todo o século e abrindo o espa<;o da liberdade individual, era, todavia, logo limitada, no

mesmo texto, com a preven<;ão de que não devia ser a arquiteetura tão volúvel como as

modas do vestuário: "Mal e muito mal iria a architectura se dependesse absolutameite da

novidade ou do capricho dos homens e dos tempos: ficaria vergonhosamente escravisada

e sujeita âs mais futeis e ridiculas altera<;6es, sendo apenas reputada como bella e

correcta a que satisfizesse as phantasias passageiras e chimericas das épocas!". Para

melhor apoiar esta atitude de refluxo, Sequeira cita os Entretiens de Viollet le Dcc, em

traduyão prôpria, eventtjalmente a primeira feita em Portugal:

"A archiiectura. diz cllc. cxposta aos vaes-vens do mundo oflicial. dos amalorcs,

dos prctendidos entcndedores, dos academicos, dos archcologos. dos plagiarios de

antiguidades e da idadc média. dos professores que não professam. dos litteratos, dos

seientificos, economistas e phantasiadores. etc; para poder ir vivendo. ora fa/ uma

concessão j estc, ora cvita de sc indispôr a>m aquelle: foge das surdas perscguicOcs das

seitas. anda âs aplapadcllas, ouvc os consclhos c todos, não encontrando por toda a parte

senûo invejosos c inimigos; sc a dcixam concluir alguma obra, tem o infallivel dcsgosto de

sabcr quc a ningucm agradou c satisfez cabaimente ouvindo rcpctir por toda a partc: As
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produgôes dos nossos archilectos desacreditam a época... Olhem para aquelle edifîcio

(.'); não tem belleza alguma...faita-lhe a elegancia... a commodidade... etc".

Neste lugar de incerteza, apesar de tudo actualizado, podia A.A. Teixeira de

Vasconcellos. a proposito do "Elogio historico dos senhores Joaquim da Cunha Lima

Junior e Manuel José Carneiro, professores da Academia das Bellas-Artes do Porto"

(53), retomar, quase textualmente, as palavras de Ribeiro de Sá (54) para afirmar que "A

architectura d'este seculo está como a constitui<;ão politica do nosso tempo. Ainda se não

inventou". Não Ihe agradava o neoclassicismo - "a imitagão servil dos monumentos

gregos e romanos, ou para melhor dizer a eopia -

porque "em architectura copiar não é

arte; é operacão mathematica, dizem os sabedores". Condenava também - e peia primeira

vez o registamos
- "a combinacão do crisUil e do ferro fundido", "progresso industrial,

mercantil ou de qualquer outra natureza; progresso architectonico não parece que seja",

tanto mais que os "palacios de crystal não são duradouros, nem como edificio

permanente se pôde dizer que tenham utilidade pratica, dous caracteres essenciaes da

architectura". Perante outras aparentes novidades - "As esta<;6es dos caminhos de ferro

são gothicas, italianas, latinas, renovacôes da idéa velha para representar a idéa

novissima" - concluia que "a arte parou", fundamentando:

"E parou porquc dcvia parar, porque pára sempre e quando os problemas surgem de

todos os lados c os povos andam a procurar-lhes solucôes. Um dia virá. e Uilvez não mui

distantc, cm quc pela liberdade. pelo amor, pela caridade, pela mutua benevolencia e pela

rcgião que é tudo isto e muilo mais, se resolverão as principaes qucstôes que agitam o

mundo desde o celebrado anno de 1789. Então a idéa capital do seculo ha de encontrar

fomia artistica digna de represental-a, e a architectura deixará de ser industriaJ ou reílexo

de rcmotas eras para se coroar com o immenso resplendor da idéa nova".

Apesar da sua abertura para a utopia
- mas também por isso

- este será o mais

interessante texto de teoria produzido nestes anos, pelo modo como assume a ruptura

civilizacional representada por "1789" e pela consciência que revela da existência de um

modelo "industrial" para a arquitectura, utilizando o "crisUil e o ferro fundido". Abria
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para lado nenhum, como José da Costa Sequeira, mas não deixa de ser curioso que um e

outro se revelem resistentes â arquitectura "reflexo de remotas eras", pensando,

eventualmente, nos revivalismos dos palácios da Pena e de Monserrate que, talvez por

serem obras de estrangeiros, nunca são referidos. Afinal, esta reserva a um conceito

revivalista de arquitectura tinha plena confirmacão no que entretanto se construíra na

capital, submetido, como dissemos, a caracteres classicizantes, perturbados ou por um

leve eclectismo ou pela exuberância do gosto azulejar de matriz popular.
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9. A VIVÊNCIA DA CTDADE



Noventa anos depois do Diário dc William Beckord que, notavelmente, nos

permitiu evocar a Lisboa mariana (1), utilizarei outta fonte inglesa, Formosa Lusitânia

de Catharina Carlota Jackson. publicada em 1X77, com traducão, prefácio e anotagôes de

Camilo Castelo Branco, para olhar a cidade fino-romântica, em vésperas de profundas

transformacoes. A qualidade literária não é mesma nem a apropriacão subjectiva dos

lugares que, neste caso, se submetem a convencionais roteiros consultados, ou mesmo

copiados, mas algumas descricôes permitem sintetizar, através de vivência concreta,

muitas das ttansformacôes anaiisadas nos últimos capítulos. Creio que vale a pena

acompanhar esta convencional inglesa, regressada a Lisboa depois de muitos anos de

ausência.

Talvez não por acaso, Lady Jackson, saída do seu hotel na rua do Alecrim - "uma

das principais da cidade"
- visita, em primeiro lugar, o jardim de S. Pedro de Alcântara e

em nenhum outro sítio o seu entusiasmo e maravilhamento foi igual. A vista do perto e

do longe
- do Rossio e Passeio Público a Nossa Senhora do Monte e daí até aos

"ridentes casaes e aldeias", envolvidos em "vinhedos, jardins e pomares"
-

permite-lhe

afirmar que "Lisboa é, sem dúvida, uma explendida cidade", tanto mais que,

imediauimente â volta, era animada pelo cuidado do ajardinamento, com magníficos

"geraneos", "lyrios do Nilo" e "variadissimas arvores e arbustos floridos", refrescados

pelo "tanque" com "plantas aquaticas". Distrai-se, enttetanto, com um "cazal de juvenis

amantes"...

Um a um. todos os novos jardins da capital são inventariados. O Príncipe Real,

"lindissimo local para residir e talvez o mais sadío de Lisboa" que classifica Uimbém de

"elegante e distingué"; a "pragasinha dedicada a Luiz de Camôes", "rodeada de

excellentes edificios" e "murada por uma gradaria de ferro com uma fileira de graciosas e

copadas pimenteiras, originarias da America do Sul, que ali prosperam

maravilhosamente", aristoeratizou o sítio, banindo os aguadeiros e o chafariz (2); o

indispensável "Passeio Publico, o Passeio par excellence, onde grande parte dos
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lisboetas se ventilam e passeiam por noites estivas até ás onze horas, ouvindo, ás vezes,

as harmonias das musicas regimentaes e particulares, que tocam em um corêto central",

sem a impedirem de anotar 'scenas indecorosas" aos seus olhos senhoriais: o "AtteTO da

Boa Vista, amplo, chão e bonito passeio, com a sua alameda plantada de quatro renques

de arvores de cada lado, uma fileira de magestosos edificios (3) e dous graciosos jardins

publicos (4) de fronte" que viera substituir "um terreiro desprezivel, lameiro sorc.ido e

tremedal infecto" e que lhe parecia, se viesse a ser concluído até Belém, realizar "um dos

planos do grande Pombal na reedificacão aperfeicoada da cidade" (5); finalmente, o

"Jardim da Estrella" onde admira, além do "bello leão" já proximo da morte, "os

loureiros-rozas que chegam ali á altura de desoito e vinte pés", o desenho "com rnenos

prumo que o Passeio Publico", avivado pelas "cascatas, estufas, canteiros, passeios

tortuosos e abobadados de arvoredo, uma gruta artificial e um sêrro d'onde podem tirar-

se vísUís encantadoras de Lisboa e do Tejo".

Entte estes passeios aplicados, Lady Jackson foi registando outras alteracoes

vivenciais da cidade: o desaparecimento da "profusão dos cães vadios", antes os

principais agentes da limpeza das ruas que passaram a ser "varridas todas as noutes,

regadas de manhã pelo velho systema da pipa, e de tarde com mangueiras â semelianca

de Pariz"; a facilidade dos transportes públicos, nomeadamente a esta^ão dos "trens de

aluguer'' da Pra<;a Camôes "que são de excellente apparencia" e superiores aos de

Londres: o cemitério dos Prazeres, donde admira a "formosa paisagem" percorrida por

"alvejantes cottages agrupados em redor de hervecidos terraplenos a verdejarem,

doirados por laranjaes, limoeiros e limeiras" e, para lá, "o Tejo, a barra, o oceano" que a

puseram a cismar "nos idolatras da luz e n'aquellas tribus de negros que eu já vi

ajoelharem reverentes ao brilhar de um arraiar e trasmontar de sol ttopical".

No circuito de compras, a nossa guia distingue, em primeiro lugar, o Chiado

(Fig.187,1-2), onde encontra "sedas de Lyão, rendas de Bruxellas e valencianas,

musselinas suissas e inglezas e lingeries de Paris, instaladas em "diversas lojas bcas de

moderna apparencia". EspanUi-a os "ranchos de damas portuguezas, quasi sempre em

numero de tres ou quatro", acotevelando-se "no estreito ladrilho", trajadas "de côres
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vivissimas, e conformes á ultima moda do mais recente Journal de Modes", porque se

lembrava "das velhas usancas" quando "tão somente as senhoras de ideias mais

avanyadas, e iniciadoras da emancipacão" ousavam "mostrar-se fora de casa". Mas não

deixa de lamentar o desaparecimento "do capote e lenco de cambraia", do tempo em que

as distincôes de ciasse se marcavam pela "qualidade da fazenda do capote e a finura e

bordados dos lencos". A animacão estendia-se Uimbém, "á porta de muitas lojas e dentro

dos Cafés", á "tribu dos vadios, janotas, os dandies de Lisboa" e aos "superabundantes

mendigos de ambos os sexos". Reconhece, nesse "confuzo tropel", "o coracão da cidade,

o centro de um tecido de ruas e pracas, a mais animada e frequentada passagem de

Lisboa", alargando-se, para as "ruas lateraes", aos "theatros, livrarias publicas, o muzeu,

outras instituicôes. e quarteis de tropa". "tudo isto, excepto os theatros, estabelecido em

extintos conventos". Quando desce a rua, em direc^ão ao Carmo, vê a vista bloqueada

"por um grande palacio, em cujo peristilo estão dous ou ttes creados de libré": cmzava o

palácio Barceiinhos, ex- convento do Espírito Santo da Pedreira.

Ao contrário das do Chiado, as lojas da Baixa surgem-lhe mais antiquadas e

desinteressantes, embora. na Rua do Ouro. observe que algumas se tomaram mais

espacosas, reduzindo-se "ttes a uma", com "renovacão de portadas e vitrines" e

"aformoseamentos exteriores ", "porque, entre as janellas e portas, e no intervallo das

casas, poliram as paredes da cor de marmore pardacento ou amarello, como no Chiado -

o que na verdade é de bonito effeito". Mesmo assim, considera o movimento escasso

(Fig.188): "faz pena que a moda não escolha para os seus passeios da manhã as amplas e

planas Ruas do Ouro e Augusta, em vez do estreito pavimento do declivôso Chiado. Os

beaux e as belles bem podiam assoalhar-se por alli mais suavemente, e pompear as suas

toilettes com maior vantagem". Mas a falta de elegância cosmopolita era suprimida pela

animacão popular: "Se a multidão é pequena, a gente que as frequenta suppre em

berraria o que lhe falta em distincgão; que ás vezes, os gritos e o alarido dos peixeiros,

dos regatôes de fructa e outros comestiveis é atroador. Que acalentados pulmôes deve

ter aquelle gentio!".
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Desse imenso povo lisboeta, Lady Jackson revela uma especial afectividade pelos

galegos, os agiadeiros da cidade, que Ihe embalavam o ouvido como seu "estirado Au-

Aû!". LamenUi que eles já não usem os barris e trajos "alegremente pintalgados que era

umenlevo dos olhos", antevendo que a sua progressiva melancolia e sujidade signiicasse

a futura condenacão "pela Companhia das Aguas ". Mesmo assim eles "orcavam'" ainda

"por tres mil", havendo "pouquissimas casas de alguma importancia, onde o gallego não

seja o major domo e o senhor das chaves (,..). Os melhores criados, mais trabalhadores,

honestos, briosos e fieis são gallegos, assim como os carregadores, aguadeiros e a maior

parte dos padeiros de Lisboa. Se a gente precisa d"um portador fiel, chama um gallego.

Nenhum servico domestico lhe repugna contentando-se com salarios moderados; e em

virtude do seu genio trabalhador e poupado, não raras veze fazem economias e se

estabelecem com negocio proprio".

Menos elogios lhe merece "a multidão nada agradavel" que, durante todo o dia,

"atulhava" a Rta do Arsenal em que distingue "enfarruscados operarios ou mais sujos

ainda carreteiros de carvão com cestos enormes", "ofieiais da marinha ", "maritimos e

soldados" ou "provincianos que acabam de descer d'um omnibus ou de desembarcar

d'um vapor", além dos cauteleiros, "apregoando numeros e mettendo-nos os bilhetes á

cara". e turbas de "mendigos de ambos os sexos". Em geral, ao contrário da experiência

cromática do Chiado, esta, eomo quase todas as ruas, "apesar de bastante coneorridas,

apresentam um aspecto lugubre, difficil de explicar ao principio: mas não tarda muito a

gente a notar que a causa provêm de serem as figuras proeminantes individuos do sexo

masculino, cujo costume é nada pittoresco; e, na verdade, ha ahi nada mais triste qae vêr

constantemente homens vestidos de preto, passeando, andando, ou agrupando-se emfim

de qualquer forma, mas sos entre si?". Era "lentamente" que desapareciam "os prejuizos

naeionaes; e consoante um d'estes que ainda subsiste em Portugal, posto que

consideravelmente modificado, não é do estylo que as damas saiam desacompanhadas".

Por isso "apena se descobre aqui e alli um chale vermelho ou côr de laranja e um lenco

estampado de seda ou algodão, que no mundo feminino popular supplantaram o aceado

capote de panno e o lenco branco de cambraia".
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Quando se detém no Rossio, nobilitada pela "elegantissima" "fronuiria do theatro

de D. Maria 2*", ineomoda-a o centro da praca, "empedrado, conforme o uso vulgar de

Lisboa, de mozaico, com pedrinhas brancas e pretas, formando uma especie de raias

ondulantes que produzem exquisito effeito pela regularidade dos seus contornos em uma

superficie dilatada; o certo é que, ao atravessal-a, sente-se a gente obrigada a erguer o pé

ineommodamente a cada passo que dá como quem quer esquivar-se a topar nas

apparentes elevayôes que faz o pavimento". Admira, vistos de baixo, "os bellos arcos

ponteagudos do antigo templo gothico da Senhora do Carmo do Vencimento" e anima-

se com a "vida e movimento", maiores do que no Terreiro do Paco, em que "são

negociantes e empregados publicos os principaes frequentadores", além dos vadios ou

fîâneurs de Lisboa" ou "mulheres e rapangas que vendem agua". De repente, todos se

podem reunir, "em numero de duzentas ou trezentas pessoas", â volta dos tocadores de

"realejo" que a nossa guia considera pelo menos "execravel", senão mesmo "machina

infernal".

Depois do regresso, â sua hospedaria da Rua do Alecrim, Lady Jackson contempla,

por entra as gelosias, o belo terra<;o fronteiro, "formando" o telhado "d'uma grande

casa" sobre a Rua das Flores, "ladrilhado a lousas brancas" e adornado por "renques de

laranjeiras em caixôes, entermeadas de jardineiras de flôres brilhantemente coloridas e

artisticamente agmpadas, assim como vasos de plantas com folhas variegadas". Por "uma

abertura entre as casas" podia "avistar uma nesga da parte occidental de Lisboa; e da

sacada desobris as collinas da outra banda do Tejo". Mas, do lado da Rua do Alecrim,

era constantemente incomodada "pelos carros de bois ou de miseraveis cavallos e mulas -

verdadeiras ossadas a cambalear", debatendo-se "em esforcos para vencerem a encosta,

tirando um carro antiquado, algumas vezes a vergar com a pedraria para as novas

construc<;6es", "doloroso espectaculo , mas que não deixa em certas conjunturas de

provocar o riso" quando as mulas se imobilizavam, resistindo âs "furias e impreca<;6es do

carreteiro". Distraía-se depois, embalada pelos "alegres e famosos carrilhôes (que) se

deixam ouvir durante esuis horas crepusculares, tocando com tal vivacidade que as

creangas dan<;am-lhes ao som na loja do hotel. Valsas, polkas, galopes e passagens de
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operas são Uim primorosamente executadas pelos inteligentes carillonheiros, que não

poucas vczcs enchem de assombro e deleitam os viajantes extrangeiros".

Vlas um dos apontamentos mais curiosos do roteiro de Lady Jackson foi o modo

como apreciou Alcântara (Fig.189), "local de grande labuta<;ão, miniatura de

Manchester, com muitas fabricas de lanificios", de "refinacão de assucar e salitre para a

polvora, e de vidarna. e outras industrias ímportantes onde se empregam milhares de

bracos". Nesse "mundozinho â parte", apoiado pelo Asilo de infancia e por outras

"instituicoes de caridade", detecta "*um local altamente philarmonico: tem cinco bandas

musicaes; uma é de rapazes flautistas e bandurristas, as outras são instrumentaes a valer:

os musicos são obreiros e rapazolas das fabrieas". Havia ainda memoria do tempo em

que o bairro gozara de "pessima reputacão". onde a "ladroeira era coisa vulgar, e os

assassinos ás vezes embuscavam-se por aquellas viellas e congostas" mas, ao presente,

distinguia-se "em ser mais laborioso, e talvez mais midosamente alegre na occasiíío das

suas festas", animadas por 'sujeitos de vida airada chamados fadistas, uma especie de

improvisatori, grandes tangedores de guitarra, cujos cantares, privativos de Portugal, se

chamam fados**. E a autora detem-se na sua descricão: "Supponhámos qualquer toada

popularmente nacional; sc Ihc pertence lettra propria os cantadores comecam corn ella:

mas, logo depois, os trovistas comecam a cantar, e pegam de fazer variacôes tanto na

lettra como na musica, a bel-prazer da fantasia ou habilidade; e por fim retrocedem do

seu longo e caprichoso devanear até á toada e á lettta por ionde comecaram. Usam os

fadisujs um panicular feitio de chapeo preto; largas pantalonas escuras, jaqueta justa ao

corpo, e cabellos até ás espáduas. Gosam de pessima reputa<;ão, porque são uns vauriens

de costumes dissolutos". Lady Jackson ouviu-os algumas vezes "alta noite tangenso

guitarra, e com dous ou ttez sucios, canumdo - mais sotto voce que em Alcantara -

(...)

subindo a rua cas Flores a passo rapido, mas candenciado". considerando que "aquella

estranha melopea, e o cantar requebrado e dôce dos trovistas, são coisas agradaveis de

se ouvirem, quando a toada gradualmente se aproxima e gradualmente se esvaece no

silencio de uma suave noite de estio".
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Num dos regressos tardios de passeio, a autora desceu de ttem o Chiado "cujas

lojas abrilhantadas pelo gaz resplandeciam notavelmente": "parecia estar por ali toda a

gente, a não ser uma ou outta dama, aqui e além, de leque na mão, á janelJa,

provavelmente á espera do namorado", realcando-se "a geral actividade e midoso

mouvement da scena" com "as lanternas das carruagens coruscando de todos os lados".

Depois de um "giro no Rocio", também animado pelas "luzes numerosas de gaz

scintillando por entre a bulicosa ramagem do arvoredo" e de comentar a "usanca

portugueza" das senhoras e dos homens se deslocarem em carruagens diferentes -

a

caminho c\o Passeio Público para "ouvir as orchestras miliUires" e da "desconfusão mais

natural e sensata dos dois sexos" - a noite foi passada no "Gremio", ao Chiado, "cujos

jardins são ultimamente muito concorridos de senhoras hespanholas, que estâo dando o

tom" mas também de "meninus portuguezas formosas. e no geral. esbeltas e elegantes".

Para os residentes, Lisboa não era, naturalmente tão atractiva. A iluminayão do

Passeio Público podia ser descrita como "fileiras de lumes a gaz, renques de tocheiros

funerarios", contempladas as senhoras aprumadas e alinhadas em fiadas de cadeiras"

como se estivessem em "visitas de pêsames" (6) e, no Verão, aquando da debandada

burguesa para Sintra ou para as praias, de Pedroucos a Paco d'Arcos ou já Cascais, a

cidade interrompia-se: "os salôes fecham-se; nos theatros rarêam os espectadores, e a

vida do Chiado acaba" (7). Nos restantes meses, eram efectivamente os teatros o centro

da vida cultural. sobretudo o S. Carlos, "salão de toda a nossa sociedade" assim evocado

por Ernesto Biester:

"N'esta terra o theatto lyrico não é s6 um passatempo recreativo. uma solemnidade

artisiica. uma distraceâo apreciavcl; é mais. é o unieo ponto de reunião de toda a nossa

socicdadc. S. Carlos facilita c cstabelece uma convivcncia que fôra não existe. N'aquella

salla c n'aquelles conrcdores falla-se de tudo e trata-se de tudo. No intcrvallo de um acto

dois negociantcs a>ncluem uma transac<;ão; duranic um côro de conspiradorcs dois

dcputados preparam um chcquc ao govemo; no tinal de um tercetto dois elegantes

portuenscs discutcm o cortc de uma casaca; ao principiar a aria da dama um folheunista

commcnta um dito cspirituoso que soltou o seu visinho. dispondo-sc a aproveital-o na
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proxima rcvista, ao concluir o adagio do ductto de tenor e soprano os Roméos aceMam os

oculos nos camarotcs das suas Juliettas. Finan<;a, politica. litteratura, poesia, ajnores,

ciumcs. csperancas. dcscrencas, caluminias e fanfarronadas. tudo isto e muitc mais,

dccĸlc-se, anaJysa-sc. profunda-se, conta-se. revela-se, propaga-se e ostenta-se em quanto

sc cania uma opera e se daiiga um bailado no theatro dc S. Carlos. Resta ainda

accrcsccntar o cnthusiasmo dos dilectanti. as luctas dos partidos e os prcparos das

ovacôcs. Ha noites em que ha mais vida e movimento n'aquelle rccinto do que houve

durantc todo o dia na capital. Lisboa sem S. Carlos é a>mo um corpo sem alma. vegcta

mas nao vive" (8).

Ao conttário do que desejara Garrett e os outros promotores do Teatro Nacional.

erigido no Rossio com tanta polémica, nunca de facto ele destronou a aura romántica,

eivada dos valores operáticos da cultura rococo, do prestigiado S. Carlos, impulsionado

por Pina Manique e os Contratadores do tabaco, deixando assim perceber uma

continuidade cultural entre o final do Antigo Regime e a situacão liberal que so

enfraquecerá no final do século de civilizacão industtial. Mas havia na Lisboa

"regenerada", apesar dos múltiplos constrangimentos ao processo de moderniza<;ão,

diversos exemplos de novos dinamismos. Eles passam pela energia da programacão dos

teatros comerci ais, sobretudo o Ginásio mas também já o Trindade, e pela excepional

produeão de folhetins e romances, publicados na pujante imprensa diária e periodica que

deve ser considerada uma espécie de parlamento popular, um insttumento de educacão

das classes burguesas, e mesmo do operariado, e, sobretudo, o lugar de elaboracão dos

valores vivenciais e simbolicos da cultura oitocentista.

A partir dos anos de 1860, com a Sociedade Promotora de Belas-Artes, e apoio de

importantes revistas como o efémero Jornal de Bellas-Artes e a Revista contemporanea

de Portugal e Brazil, este desejo de entrosar a cultura com a eidade, conduzirá â

primeira emergência de um mercado de arte, promovendo os jovens pintores românticos,

Anunciacão, Metrass, Lupi, Cristino da Silva, que, nas suas modestíssimas "pinturas

modernas", propunham ao público os quadros de uma paisagem nacional reconhecível,

românticamente naturalizada. matriz de gosto estético conservador e ruralista de tão

longa duracão no imaginário português. Não por acaso, e ao contrário do que acontece
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com algum do romance e o teatro. a cidade está ausente dessa pintura, incapaz de se

constituir como espaco de reconhecimento, o que não obsta que ela fosse o lugar social

da sua elaboracão e promocão.

Lisboa civilizava-se, no sentido oitocentista do conceito, mas o "campo"

espreitava-a por todos os lados. Evoquemos essa situacão determinante, esse peso

significante de tempo, numa medíocre novela, denominada "O Convento de Santa

Joana":

"Está a dar meia noite no convcnto do Coragão dc Jcsus. Nunca mc pareceu tão

solemnc a vo/ sonora e grave d'cste sino. que vem agora interromper o silencio da noite.

vibrando ainda no ar. como sc fossem os lamcntos repetidos de uma queixa de angustia .

(...) Da minha janella. no alto de Valle-do-Pereiro. gosava-se n'esta occasião da

pocsia de todos cstes contrastes. Ao longe. enttc a encosta de S. Pedro de Alcantara e a

subida da montanha do Castello. formando uma larga garganta aberta sobre uma nesga do

Tcjo, que lhc lecha ao largo o horisonte, negrcjavam n'um confuso labyrintho os

cncruzamentos das casarias da baixa (...).

Seguiam para o norte as collinas da Gra<;a, do Monte, uo Campo de Sant'Anna, e de

Arroyos. que rccortavam o horisonte em linhas anguiosas e profundas a>m as sombras

colossaes do mosteiro da Graga, do hospicio de Santo Antonio dos Capuchos e do hospital

dc Rilhafolles. c ao longe. como uma sombra quasi a desvanecer-se nos vaporcs humidos e

alvaccntos dc quc a sahiada da lua innundára aquclla parte da atmosfera, o antigo convento

da Senhora da Penha de Fran<;a.

Depois cstcs aspcctos variavam, tomando uma physionomia campesina. Os casaes e

as quintas quc sc cstendem desdc a fazenda dos Senhorcs de Borba até Entte-Muros,

lormavam um immenso espago opaco e caliginoso, apenas dividido á vista por alas de

olivciras que. no seio profundo da escuridâo, e apenas tocados pelos reflexos fouxos do

luar. simelhavam pelotôes de negros fantasmas a galgarem pelo viso dos outeiros (...).

Para a csqucrda, no fim das encostas que fecham o horisonte por detraz. do quartel

de Valle-do-Pcreiro. as cuplas brancas c clevadas dos torreOes do palacio dos Guiôes

parcccm dois íantasmas cnomies que avan<;assem pelas tcrras fronteiras, arøo se fossem

alguns d'csscs incommcasuravcis abejôes de que nos fallam nas aldeias.

Com a apparencia senhorial, ou quasi feudal, dcste edificio. contrasta o aspecto

humilde, pacifico, c solitario do convento de Sancta Joanna que. no siuo mais retirado e

sombrio da antiga Cova do Olival. mal ousava mostrar o remate do seu campanario e as

ultimas janellas do dormitorio superior acima das arvores que Ihe vestcm os muros de

sombras e tristcza (...)" (9).
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Esta evocacão do sítio de Lisboa, tomada, com literários arroubos poéticos, em

1860, parece de repente elidir os trinta anos quase passados sobre a extincão dos

conventos masculinos. Eles, com a sua arquitectura impositiva, continuavam a sinalar a

orientacão da cidade e a concentrar os núcleos de povoamento que haviam gerado,

constituindo-se como figuras simbolicas, de todos reconhecidas, de bairros e de

distâncias. Volveram-se em quarteis, hospícios, eseolas ou centros de burocracia sstatal

mas outros permaneciam distantes e isolados, cercados de muros e envolvidos em

oliveiras. A cidade mal se ampliara na sua direccão, restringindo-se, como espaco

cosmopolita, aos lugares determinados pela programacão pombalina, levemente

ampliados no Aterro ou a S. João dos Bem-Casados e concentrados no eixo do Chiado

ao Rato. Surgiram os jardins, o gáz e os omnibus, falhara a canalizacjo de água e

esgotos e a norma arquitectonica mas Lisboa continuava a ser a cidade herdada, embora

expectante de nova revolucão urbanística que finalmente se anunciava. E, ainda em 1872,

segundo a 'Chronica do mez" da revista Artes e Letras, o anúncio da Primavera

celebrava-se assim:

"Vida nova. Encontram-se, á noite, nas pragas ajardinadas grupos de pessoas

aspirando o aroma suave das plantas: principia o consummo das bebidas rcfrigerantes: os

chilis de aba larga já dåd a sua voltinha, de tarde, no passcio; ouve-se ao domingo o estalar

dos foguetcs, tcntacão irresistivel dos amadores de toiradas, o chapeo de chuva, fazendo-se

branco. transíorma-se cm chapeu de sol.

(...) O pnmciro dias de festa que as scnhoras de Lisboa teem. no aimeco da estagâo

amcna. pai"a ostcntar as suas novas toilettes, é o da procissao dc Nossa Senhora da Saude.

Dia de festa lhc chamei. e de certo ningucm se rebellará contra o qualificativo. A

procissão da Saudc é uma das funcôes religiosax que acmalmente se celcbram na capital,

com maior pompa e dccoro. Este anno o apparato das ruas por onde passa o prestito,

cxccdcu tudo quc até agora sc havia feito para solemnisar aquelle acontecimento. Eu nunca

vi as ruas dc Lisboa lão vistosamcnte adornadas. A rua Augusta, sobretudo. com milharcs

dc baiideiras, de variadas côres. constantcmentc disparadas pelo soprar do vento; com a

calcada coberta de areia e rosmaninho; uim as jancllas omadas de valiosas colxas, de

con>as esr.ialtadas, dc fcstôes de buxo. de brancas estatuas. de eaprichosas jarras. de

csphcras brilhantes. dc paineis coloridos. de llôres. de escudos. produzia maravilhoso
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clicito. principalmente quando, ao passar da procissão. nuvens de folhas de rosas toldavam

os arcs, c o som alegrc das musicas regimentaes sc fazia ouvir, completando o esplendor do

acto.

Quasi todas as outras ruas fizeram egual acolhimento á imagem veneranda da

Senhora da Saude. que tanta dev(x;ão inspira ao povo dc Lisboa, e cuja festa será talvez,

cm pouco. tad lu/.ida, como antigamcnte a do Corpo de Deus" ( 10).

Substituíra-se, no espaco de um século, o esplendor pagão da procissão do Corpo

de Deus que tanto impressionara Beckford (11) pela festa da Senhora da Saúde, sinal

dos tempos higienistas e de maior culto pelo corpo humano. Anularia o trabalho que tão

longamente me ocupou se reduzisse a esta "ttanferência" as transformacôes ocorridas em

Lisboa entre a queda de Pombal e o advento de Ressano Garcia, mas ela evoca bem que

se trata de um tempo parentético que ninguém soube programaticamente gerir.

Percorrido de sonhos cívicos e de sinceros desejos de funcionalizacão, ele deteve-se na

figura miúda do "aformoseamento" que constantemente afiora nos projectos e inten<;ôes

da época, sintetizando uma inteneão romântica ausente de formalizacão conceptual.

Notas

1. Ver cap.4, pag. 194 e seguintes

2. Refere-se ao "Chafariz de Neptuno" ver Vieira da Silva. 1954-1960. vol. 2.

3. É evidentcmcnte exagerado o epíteto de "magestosos" para os edifícios construídos sobre

o Aterro onde so existia ordem urbanística modesta sobrc o lado ocidental da Praga dc D. Luís e.

no extremo, sobrc o jardim de Santos. Entre um conjunto e outro. havia fabriquetas e armazéns

desqualifieados.

4. Um dos jardins referidos é, scm dúvida, a recente Praca de D. Luís. O outro ou será o

proprio Cais do Sodré ou já o jardim de Santos.

5. Mais uma vez Lady Jackson é mal infomiada, querendo cenamente referir o plano

joanino, desenhado por Carlos Mardel que analisámos no cap.7, pag. 431

6. Jornal de Bellas-Artes. n"6. 1 dc Junho de 1857.

7. Revista contemporanea de Portugal e Brazil, 1" vol., 1X59. pag. 195.

8. Idem, 2" vol., 1860, pag. 4X.

9. Idem, ibidem, pag. 60-63.

10. Artes e Letras, 1872. Abril, pag. 56.

ll.Vercap.3.pagi99.
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CONCLl SÃO: LISBOA ROMÂNTICA



Percorrido um século de transformagoes de Lisboa, que abordei em ttês

subperíodos delimitados por datas políticas, â excepcão do último, interessa, em primeiro

lugar, reverificar a sua pertinência em relacão ao objecto de trabalho.

Existe de facto uma "Lisboa do final do Antigo Regime", do afastamento de

Pombal â queda da monarquia absolutista, e ela inscreve-se na continuidade da

projectacyão de Manuel da Maia, Eugénio dos Santos e Reinaldo Manuel que recebeu os

influxos estéticos de Carlos Mardel e será a personalidade estruturadora de todo este

ciclo. Mas nele participam também, enriquecendo-o e questionando-o, quer figuras que

representam uma reeuperacão dos valores tardo-barrocos e rococos, como Mateus

Vicente e Manuel Caetano de Sousa; quer outras, como José da Cosra Negreiros, José

da Costa e Silva e Francisco Fabri, que, estranhos â ideologia e a estética do pombalino e

hostis â permanêneia de valores setecentistas, procuraram instroduzir, em Lisboa, uma

espécie de neo-classicismo não programático.

Do jogo complexo destes múltiplos eontributos, a capital do reino viveu então um

período de grande dinamismo que, no contexto do iluminismo mariano, permitiu

continuar a reconstruyão do centro, introduzindo-lhe impressivas alteracôes ao plano

inicial, e consolidar núcleos de expansão que haviam tido uma existência quase

clandestina no tempo do Marquês. A edifica^ão, ou projectaccão, de equipamentos de

sentido colectivo como a Basílica da Estrela, o Teatro de S. Carlos, o projecto do Real

Erário e o Palácio da Ajuda concretizam essas linhas de consolidacão, com diversa

eficácia, provando que ninguém quis retomar a integralidade do plano de Manuel da

Maia para estender a reconstru<;ão a toda a cidade- morto, na verdade, já na última

época pombalina
-

e que ela iria crescer segundo o empírico e tradicional modelo

polinuclear. Este não questionou a importância adquirida do centro administtativo e

financeiro da Praea do Comércio, mas propôs-lhe outros, no norte da Lapa, a Santa

Isabel, na Patriarcal Queimada, na Ajuda, nas lonjuras do Campo Grande e, sobretudo,

ao Chiado que enuĩo se delineia como o coracão da Lisboa romântica.
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Vale a pena alertar que esta "Lisboa do final do Antigo Regime" permanece um

territorio urbanístico e arquitectonico em grande parte por preencher, exigindo esforco

de investigacão sobre fontes heterogéneas, como são os Livros da Décima e os

Curtôrios notariais de Lisboa, cujo tratamento sistemátieo -

que me limitei a abordar -

permitirá inven:ariar os ritmos da reconstrucão, as subtis, mas significativas, altera<;6es

aos prospectos pombalinos, e, eventualmente, uma mais correcta aprecia<;áo da

contribuicão e do posicionamento dos vários arquitectos referenciados.

A data de 1822 encerra, por evidência política, um ciclo de vida do país mas

também de Lisboa. Imediatamente pela extin<;ão dos conventos masculinos e a sua

apropriacão para usos diversificados que, se não implicaram altera<;6es urbanístico-

arquitectonicas significativas, foram um poderoso factor de laicizagão, mutagoes

simbolicas e aceleracão da composicão da figura da cidade como lugar de poder do

Estado.

Por outro lado, a emergência da Câmara MunicipaJ, que se sobrepôe ã Intendência

das Obras Públicas, iniciou uma época de curiosa intervenyão dos cidadãos em decisoes

fundamentais. de que o Teatro Nacional constitui o exemplo maior, detenninando a

apropriacão imagética a da Praea do Rossio. Este facto, articulado com a renovc^ão e

valorizacão do Passeio Público, enuncia um novo polo de cultura e lazer que prolonga e

alarga as fungôes do Chiado, aprofundando o seu lugar de novo centro da cidade, aberto

e abrangente. Para norte, ele estende-se pela nova Rua da Trindade, tracada sobre o

demolido convento, e no recente Jardim de S. Pedro de Alcântara que foi o primeiro

miradouro nostálgico sobre a Lisboa velha, em vias de se tornar objecto de Historia. Para

sul, o eixo Chiado/ Teatro Nacional/ Passeio Público envolveu, no seu dinamismo, a

renovacão das lojas da Rua do Ouro, articulando-se com a Praga do Comércio que, no

entanto, comecava a ser, tal como a cidade velha, objeeto patrimonial por onde não

passavam os ritmos nervosos da vida quotidiana.

Esta elaboracão da "cidade liberal e burguesa'', empenhada, embora com enorme

empirismo. no "aformoseamento" e no higienismo, não dispôs nem recursos finarceiros
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nem meios humanos. Em relacão a estes, é fundamental perceber-se que a Academia de

Belas-Artes teve, como professores de arquitectura, profissionais oriundos das Obras

Públicas, o mesmo acontecendo com a Câmara Municipal que tinha então um único

arquitecto. o discreto Malquias Ferreira Leal. Deste modo. e conttariamente ao que

poderiam sugerir os gostos eciécticos da aristocracia da época
-

por exemplo do rei D.

Fernando a edificar o seu Palácio da Pena - os modelos pombalinos do prédio de

rendimento continuam a informar as novas construcôes, mesmo os palacetes cujas

fachadas so umidamente se abrem a alguns sinais decorativos, anunciadores de uma

atitude revivalisui.

Por isso, creio, mas é mais um territorio aberto ao necessário aprofundamento da

investigayão, que os arquitectos das Obras Púbhcas, discípulos enfraquecidos do seu

último mestre Reinaldo Manuel, continuaram, até ao meio do século, a desempenhar um

papel determinante na edificacão urbana, orientados por uma formacão clássica que as

edicôes ou versôes da obra de Vignola suficientemente comprovam, bem como a notável

coleccão de desenhos de Manuel Joaquim de Sousa. Havia, no entanto, um

enfraquecimento global de parâmetros culturais integradores, aliás como se verifica na

pintura e na escultura. porque a promissora geracão de arquitectos novos da época

mariana não teve continuidade de lideranca e os elos com o exterior se tinham de facto

ttaumaticamente interrompido. A única excepcão foi a de Possidonio Narciso da Silva,

relevante na valorizacão dos estudos arqueolôgicos, mas que, como arquitecto, não

conseguiu impor-se num meio delimitado pela Intendência das Obras Públicas. Fora

desta conjuntura depressiva, surge Fortunato Lodi, o jovem italiano, famitiar e amigo do

Conde de Farrobo, que projectou o Teatro Nacional contra todos os poderes de classe

constituídos, os da Academia e os das Obras Públicas, e contra ainda os cidadãos-

amadores. A sua edificacão adequou-se notavelmente ao sítio e represenra o gosto

dominante por um classicismo capaz de assimilar a dimensão cenográfica da sensibilidade

epocal.
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Finalmente. também a "Cidade da Regeneracão" sc acerta com a data do

movimento político, que sobrepôs o pragmatismo â luta ideologica, aliás quase

coincidente com a de 1852 que marca a entrada na Câmara Municipal do engenheiro

francês Pedro José Pezerat.

A partir de então, o ritmo desenvolvimentista da capitai adquire um dinamismo que

responde ao crescimento demográfico e economico globais e se aproxima de m.xielos

intemacionais, de que Paris se torna a figura simbolica.

Sintetizando as realizacôes e as virtualidades deste período de vinte anos. pode

considerar-se que ele potencializou o carácter polinuclear da cidade, reafirmado no

eontexto final do Antigo Regime, e anunciou a elaboracão dos eixos significantes de

extensão que Ressano Garcia viria a desenvolver. Em relacão ao primeiro ponto,

considero que a abertura da Pra<;a de Luís de Camôes, a edificacao do Teatro da

Trindade, o ajardinamento do Largo da Patriarcal Queimada, a reconstrugão da Escola

Politécnica e o projecto do seu Jardim Botânico, aprofundam, de modos diversos, o

espaco cuitural e lúdico do Chiado ao Passeio Público, ampliando as suas ftncôes

representativas e de circulacão, estimulando novas zonas residenciais de vocacão

burguesa e operacionalizando os eixos de articulacjo urbana muito antigos com as zonas

adajcentes, corno o Calhariz ou o Rato. Nenhum destes actos, urbanísticos ou

arquitectonicos, se fez por ruptura nem planificacão conjunta, antes por empíricas

decisoes casuísticas que, no entanto, possuem inquestionável organicidade como se a

cidade, gerida ainda por ritmos lentos, fosse ela propria a sugerir os modelos de

modernizacão. Eles recuperam dinamismos ante-pombalinos, na valoriza<;ão do eixo da

Rua da Escola Politécnica; reconvertem inteneôes pombalinas e pos-pombalinas não

concretizadas, na substituiyão do Palácio Marialva pela praca cívica de Luís de Camôes

ou do Real Erário pelo Jardim do Príncipe Real; tomam significantes iniciativas do

primeiro liberalismo, na constru<;ão do Teatro da Trindade que substituiu a mem6ria do

convento do mesmo nome, de certo modo repetindo o que acontecera no Rossio onde o

Palácio da Inquisicão dera iugar ao teatro Nacional.
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Noutra zona da cidade, o delineamento do Jardim da Estrela, â ilharga da Basílica

mariana, consagra o excepcional ritmo demográfico e construtivo da vastíssima freguesia

de Santa Isabel que havia crescido ininterruptamente desde a primeira meuide do século

XVIII. e sobretudo depois do Terramoto, a margem das decisôes programáticas

pombalinas mas com a conivência da Intendência das Obras Públicas e os interesses de

aforadores particulares. Esta foi uma imensa área, loteada segundo a malha tradicional

ante-pombalina, que estabelece continuidades com o passado e se constitui como espécie

de "dnû-Baixa" onde a iniciativa individual nunca foi coartada, permitindo uma intensa

mistura dos vários extractos sociais, aristocráticos, burgueses e pequeno-burgueses.

Quanto ao Jardim, para lá da sua figura representativa, que reforcava a cenografia da

Basílica, um e outro como que substituindo o Palácio Real ideado por Manuel da Maia,

ele anunciava Uimbém articulagôes futuras com a Lapa, o Rato e Campo de Ourique

através de uma série de arruamentos decisivos, já empiricamente previstos por Pezerat e

Domingos Parente da Silva, retomados por Frederico Ressano Garcia mas

fundamentalmente abertos so no início do nosso século.

Todavia, a realizacão urbanística mais significativa da "cidade da regeneragão" foi

o Aterro da Boavista e a abertura da Rua 24 de Julho, incluindo os loteamentos

adjacentes ao Largo de Santos, articulados com as Janelas Verdes e S. Bento, o

alargamento do Cais do Sodré e a abertura da Praga de D. Luís. Retomando, mas sem

ligacão directa, um plano joanino de Carlos Mardel, a operacão do aterro foi uma

exigência higienista que abria a Lisboa um futuro insuspeitado de distanciacão com o Rio

e crescimento para norte e nordeste, esgotado que esrava o eixo tradicional de

alargamento de este para oeste.

De algum modo, essa linha tonica de alastramento futuro estava inscriuj no plano

de Eugénio dos Santos, através da articulayão ciara da Praca do Comércio com o

Rossio, clarificada depois pela implantayão do Passeio Público e a abertura da Rua Nova

da Palma. O prolongamento desta, nos anos de 1860, o comeco da urbaniza^ão da

Estefânia e os planos iniciais de Pezerat para o grande boulevard situam-nos na ante-

historia dos tracados de Ressano Garcia e da sua Lisboa das Avenidas Novas que,
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entendo-o agora, foram uma uma realidade com passado, longamente cimentada em que

não so a figura de Pezerat mas Uimbém a de Domingos Parente da Silva devem ser

valorizadas.

Mesmo assim, mantive 1874 como data final da "Lisboa romântica" , único marco

não político da periodizacão adoptada que, simbolicamente, significa que a cidade

adquiria então cronologia propria, inscnta na conjuntura global mas com ritmos

específicos. De facto, a entrada de Ressano Garcia para o cargo de Engenheiro-chefe da

Câmara Municipal foi uma ruptura definitiva que, se consagrava o papel do Munícipio na

gestáo da capitaJ. duramente conquistado âs Obras Púbiicas desde 1833. era também o

fim de um eiclo longo de empirismo, marcado pela permanência das normas pombalinas,

os influxos de práticas anteriores e as sugestoes de cidadãos ilustrados. Todo esse

mundo de referências cedia â urgência tecnicista: o urbanismo voitava a inte,-*rar o

territorio da cientificidade, de algum modo retomando uma prestigiada tradicão narional

mas gerida agora como realidade em si em que a arquitectura não participará enquanto

forma estruturadora.

Mas o objectivo deste trabalho não foi so o de inventariar, por uma ldgica

historiográfica, o percurso da cidade entre a heranca do plano pombalino e o

delineamento do de Ressano Garcia. Depois de diferenciar as diversas temporalidades

que orgunizam esse século de charneira, dividido entte o mundo que acabava e outro

que tardou a nascer, submeti-o, como totalidade, ao conceito de "Lisboa romântica". E é

a sua pertinência que interessa finalmente analisar.

Naturalmente, esse conceito surge, em primeiro lugar, como contami nacão,

oriunda da literatura, das artes plásticas e das proprias atitudes vivenciais. Sem utilizar

um elenco teorico de razôes, o romantismo define-se por uma espécie de hesitagão

produtiva: pretende-se negar a racionalidade iluminista e a pragmática ciassicista da

cultura mas, sendo eles os únicos sistemas estruturadores do saber, nada havia paia Ihes

contrapôr, a não ser a sua reinterpretayão através de sucessivas apropriacôes pessoais.

Nestas, mais do que a ordem ou a logica, interessa os sentimentos e a afirmayão
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individual. Manejando, com uma liberdade inédita. a cultura herdada, os românticos ora

lhe inventam uma essencialidade atemporalizada que, no entanto, se destina a servir

utências e historia concreta - como fez o neoclassieismo -, ora a eontaminam de influxos

heterogéneos vindos da valorizacão de tempos imemoriais ou exoticos, como fizeram

todos os revivalismos anti-clássicos. Inventariando com paixão os vestígios gregos e

romanos, estudados no proprio local, eles rapidamente transpôem o desejo de viagem e o

amor da ruína para as culturas egípcia. etrusca e hindu ou para a Idade Média europeia,

tanto nos seus territorios de centralidade como nas franjas periféricas da miscegenizacão.

Por isso, os românticos manifestam uma sede insaeiável de generalidade. particularmente

entendida, descentram o eixo do mundo e abolem fronteiras, sofrem com a norma e

contrapôemihe a emocão, fogem da cidade e espelham na natureza sentimentos de

desmesura. Os Cdceres de Piranesi, os romanees confessionais de Stendhal, os castelos

de Luís da Baviera, as batalhas de Delacroix ou as pinturas negras de Goya são exemplos

maiores da vivência romântica mas também o são as arquitecturas neoclássicas e

revivahstas de Nash, os retratos de Napoleão de David ou a filosofia de Kant, inventora

do conceito de belo, baseado no "génio" e na "originalidade".

Em Portugal, o romantismo foi essencialmente literário, animado pela soturnidade

ética de Herculano e a alegria de viver de Garrett. Mas se sairmos do territôrio da

elaboracão de obra autoral, existem outt-as personalidades românticas que, para nos

aproximarmos do objecto deste trabalho, se podem referenciar no Conde de Farrobo ou

no rei D. Fernando. Estes homens amaram como poucos o presente, contaminando-o

com a nostalgia da cultura rocoed cuja vivência prolongaram mas abriram-na Uimbém âs

emoeôes do exotismo, ao gosto da 6pera e ao culto do teatro, entendido, não como

Garrett que via nele uma escola de formacão de cidadãos, mas enquanto movimento de

fuga, puro espectáculo onírico. E se o Palácio da Pena é o espelho cristalino destes

sentimentos, as casas do Farrobo da Rua do Alecrim ou das Larangeiras
- herdadas de

moldes arquitectonicos e cenográficos anteriores
- foram os palcos mais esfusiantes da

vivência romântica lisboeui, habitadas pela música, os bailes e o teatro que se ampliavam,
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numa generalizacão democrática, nas festas do S. Carlos, nas tardes do Passeio Páblico

ou nas tertúlias do Chiado.

No entanto, a "cidade romântic'a,, não o é apenas por ser o lugar de vida e

circulagão dos românticos. Nem por eonter em si modestos sinais do que se costuma

designar por arquitectura romântica que. aJiás, como se viu, manifesta, no período

cronologico corsiderado. a permanência de um gosto classicista e a quase total ausência

dc revivalismos medievais, mesmo nas obras de Cinatti e Rambois. Onde o romantismo

se insinua, e se torna pertinente. é, de algum modo, no proprio urbanismo e na empírica

reflexão sobre a cidade que ele enuneia.

Recordando as principais realizacôes operadas durante um século, sintetizadas já

nesta conclusão, e olhando-as na sua totalidade. elas evocam sentidos epocais, filiáveis

tanto no "urbanismo progressista" como no "urbanismo culturalista" estudados por

Francoise Choay (1). Ao primeiro pertencerão as preocupa<;6es higienistas que

conduziram â abertura ûo Aterro, â construcão dos cemitérios e do Matadocro, â

exigência das canaliza^ôes de esgotos e de passeios, â iluminayão a gás, â renovacão e

extensão da pavimentacão das ruas e da rede de transportes públicos. Na continuidade

do plano pombalino, nele se integram ainda os arruamentos abertos nos demolidos

conventos de S. Domingos, S. Camilo e Trindade, o prolongamento da Rua Nova da

Palma. os projectos, então não realizados, para a futura Avenida de D. Carlos, articulada

com S. Bento, a Estrela e a Lapa ou a inteneão de abrir uma ligacão magestática entre o

Calharize S. Bento.

Este conjunto de obras, ou desejo delas, configura a modernizacão indispensável

da capital, no contexto de uma industrializacão inicial que não se constituía ainda como

premência imperativa e não é nelas que se pode detectar o sentido romântico de Lisboa.

Pelo contrário, ele encontra-se noutras realizacôes, integráveis no "modelo culturalisuj"

pelo empenho emptrico que enunciam na diversificacão e humanizacão do espaco

urbano. O seu conceito chave é o de afoimoseamento, termo epocal de uso corrente,

quer entre os técnicos quer na cronica jornalística, que actualiza, por abrangância

semântica e imprecisão formal, a voluptas clássica, diversamente ao que acontece com o
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higienismo que circunscreve, por concentrayão tecnicista, a commoditas e a necessitas

(2).

O desejo de aformosear a cidade pode ser encarado como um empobrecimento da

erudicão que pressupôe a "arte urbana" classicista (3) porque o pré-urbanismo e o

urbanismo culturalistas, anunciados em Ruskin e William Morris e formulados, sem

normalizacão, por Camillo Sitte, não propôem uma pragmática urbana: são nostálgicos

dos "espayos de contacto" (4) medievais, da sua misttira buliyosa de arquitecturas e

funcôes; desprezam a monumentalidade perspéctica herdada do renascimento e do

barroco e, sobretudo, a sua reformulacão higienizada na cidade liberal; amam a curva

contra a recta, a surpresa contra a repeticão, a pequena escala e o andar a pé contra os

eixos expeditos. exigindo novos transportes. Nesta negatividade do presente e no desejo

de elidir dele a Historia, contrapondo-lhe uma memoria romantizada, eles estão

desmunidos para a producão do futuro e o aformoseamento pretendido ganha contornos

de pitoresco, não no sentido da cultura rococ6 que inventou o amor pela ruína, mas, de

algum modo, na acepcão picttiralizada de Wolfflin (5), definindo-o como inacabado,

sobreposto, obscuro.

Transpondo esttis nocôes para o espaco urbano, a beleza da cidade deveria surgir

de súbitas pontuacôes, da fragmenta<;ão e mistura das vistas, da habitabilidade das mas,

interrompidas por pracas, pátios e escadarias que alargassem para elas a prôpria

disposicão e funcionalidade mesciada das casas, entendidas não como máquinas de

habitar mas unidades inteiras de produ^ão, com lojas e ofícinas abertas para o exterior. A

urbanidade assim pretendida substituía a legibilidade de Cerdá ou Haussmann por uma

sobrecarga semântica, organicamente cimentada e quase "misteriosa" na sua eficácia

expressiva, segundo as palavras de Sitte:

"Na Idade Média, a escolha da locaJiza<;ão das fontes e estátuas parece, em

muitos casos, desafiar toda a definigão; as mais estranhas situacfcs foram adoptadas.

Encontramo-nos por isso cm face de um enigma, o enigma do scntimento artístico natural

que, nos velhos mcstres. operava milagres sem a ajuda de quaiquer rcgulamento estético.
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Os técnicos modemos que Ihes succderam. amiados com esquadros e compassos,

prctcndcram rcsolver as tinas qucstôcs de gosto com a geometria gn>sseira.

Sc n6s quercmos reencontrar a liberdadc dc invencáo dos antigos mcstrcs c reagir

contra as rcgras gconiétricas e inflexi'veis dos scus sucessores. temos de segtir pela

retlexão os caminhos que os nossos antepassados percorrcram por instinto. nax épocas

cm quc o rcspcito da artc cra uma tradicao" (6).

Esta programática empírica é evidentemente romântica -

desejosa de passado.

individualista e anti-tecnicista - e tem sido o fundamento de se entender a esteticidade

implícita no conceito de aformoseamento como uma categoria urbanística empobrecida.

No entanto, ela contém múltiplos sinais que fundamentam, hoje ainda, a crítica

necessária â cidade modemista. Sabemos, um século depois de Sitte e Cerdá, que o

zonamento enfraquece a semanticidade urbana e, desde Linch (7), que a grande

metropole é um territorio despaisado de referentes. E o facto das propostas

culturalistas, como as de Sitte, não terem gerado cidade não significa que não tenham

participado na elaboraeão de peda<;os dela, eventualmente os mais significantes ainda

que desmunidos de aparato teorico.

Creio que assim aconteceu em Lisboa, na época "entre dois mundos", quando os

cidadãos aplicavam a recente cidadania na discussão da res publica. Entre 1833 e 1874,

a projectacão pombalina nunca deixou de ser "o novo plano da cidade" mas foi nas

margens produtivas dele que se substituiu o Palácio da Inquisigão pelo Teatro Nacional,

mareando definitivamente o Rossio com o sentido cultural da época; se abriu a Pra^a de

Luís de Camôes, ampliando o espaco vivencial do Chiado e legitimando-o com a

memoria positiva da Historia, entendida como desejo de regeneragão; se ajard.nou a

frente de S. Pedro de Alcântara, inventando o pnmeiro rmradouro sobre a Lisboa velha

que a transmutou em objecto de contemplagão; se delinearam os jardins da Estrela e o

do Príncipe Real como lugares de paragem, redondos e verdes, vocacionados para

novas dinâmicas sociais, do lazer democrático á educagão das criangas e a

sociabilizayão das mulheres.
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A arquitectura acompanhou timidamente estes factos urbanísticos,

afotmoseando-se pela utilizacão dos recursos da composicão ciássica, mais ou menos

livremente interpretados e tornados pitorescos através de sinais difusos de revivalismo.

No entanto, a activa permanência dos ofícios tradicionais e a longa prática da despojada

arquitectura de matriz maneirisUi, conjuntamente com uma generalizada falta de meios

de investimento, marcaram os palacetes e os prédios de rendimento com a figura da

tradigdo, permitindo estabelecer uma significante continuidade orgânica entre a Lisboa

pombalina e mariana e a cidade romântica. Nesta lenta consolidacão da capital pos-

terramoto, a época de D. Maria I surge como axial, enunciando as primeiras fugas ao

plano de reeonstrucão de Manuel da Maia, mesclando as várias correntes estéticas em

presenca, propondo-se enriqueeer cenograficamente muitas fachadas das novas mas e

investindo maiores recursos na decoracão dos interiores ou no delineamento de jardins.

Afirmava-se assim um desejo de liberdade e de apropriacão individual de normas, uma

ânsia de esteticidade que haveria de ter, a partir de meados de oitocentos, uma notável

corporizacão no uso dos azulejos de cobertura para forrar integralmente as fachadas, de

algum modo transpondo para elas a cintilagão dos passeios e pracas alindados com os

calcetamentos decorativos de basalto e cálcareo preto e branco.

Estes recursos de aformoseamento de Lisboa foram empíricos e, creio,

eminentemente populares. Tornaram a cidade mais "falante", multiplicando nela efeitos

de espelhamento lumínico e cromático que ampliavam a sinuosidade da sua topografia e

da luz azul da sua atmosfera marítima. Como se fossem sustentados por uma atitude

cultural e afectiva idêntica â pressupostti pelas baladas de Garrett, empenhado em criar

uma poesia nova, alimentada pelo cancioneiro popular. Por isso, eles participam numa

conjuntura significante, caracterizada por um desejo de abrir a cultura erudita aos

íntluxos da Historia nacional em que a língua e as memôrias cimentadas do fazer e viver

cidade surgem como instâncias produtivas. Os súbditos tornados cidadãos utilizam uma

e outra como instrumento de expressão de si e desejo de intervencão colectiva o que, no

caso de Lisboa, se traduziu no trazer para o exterior reeursos decorativos antes restritos

â fruigão privada
- como acontece com os jardins e a utilizayão do azulejo - ou na
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generalizacão democrática de consumos. do teatro aos cafés, dos meios de transporte e

iluminacão pública âs particularidades mais ou menos ostentatôrias das casas de cada

um.

Este movimento de apropriacão cívica da cidade passou também, sob a pressão

imediata de decisôes políticas e financeiras, pela nacionalizacão dos conventos. que, em

alguns casos, se tomaram escolas. hospitais e fábricas. ou foram substituídos por

prédios de rendimento. e, ainda, pela febre da celebracão heroica, conduzindo â

edificacão de estátuas aos símbolos imperativos de um novo entendimento da Historia -

e foi o caso do Monumento a Luís de Camôes - ou aos estrategas do presente. de D.

Pcdro IV ao Duque da Terceira ou ao Marquês de Sá da Bandeira. Mas os monumentos

por excelência da situacão política e, simultaneamente, de um funcionamento renovado

da cidade, foram, numa ponta e outra do primeiro hberalismo, o Teatro de D. Maria II e

os Pacos do Concelho, lugares simbôlicos da aprendizagem lúdica da memoria e,

depois. do seu exercício em prol da res publica, ambos situados em espacos herdados

da projectacão pombalina mas profundamente distanciados do exercício do poder que

cla pressupôs; ambos utilizando a retorica classicista da elaboracão arquitectonica mas

abrindo-a a fugas de proporcão, conveniência e aformoseamento por onde perpassa o

tempo de hesitacão dos respectivos presentes.

Mas esta cidade romântica não nasceu em 1833. Ela adivinha-se, como prncurei

delinear na primeira parte deste trabalho, desde as últimas décadas do século XV [II, no

contexto da cultura iluminista e da sensibilidade rococ6, na edificacão da Basílica da

Estrela, dedicada a uma religiosidade mais afectiva, ou do Teatro de S. Carlos que

consagra o Chiado como coracão lúdico de Lisboa e abre as ruas-corredor do plano

pombalino ao fraccionamento de uma praca convivencial. Afuma-se na progressiva

liberdade de apropriacão dos prospectos dos prédios, na edificacão de palacetes que,

muitas vezes, retomam valores estéticos barroquizantes ou na abertura do Passeio do

Campo Grande, propondo, â distância de quase um século, a futura extensão da cidade.

Aprofunda-se no requinte da deeoracão dos interiores onde a voga dos frescos de
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Pillement e dos seus numerosos seguidores permitia trazer uma exotica natureza para

dentro de casa e implantar o gosto da sua fruigão nostálgica.

Através destas práticas. e Uimbém da vitalidade urbanística e construtiva dos

bairr(>s excêntricos ao plano pombalino, Lisboa rompia os seus constrangimentos

programáticos, recuperando os ritmos do crescimento empírico tradicional mas,

simultaneamente, transmuujva-o por crescentes marcas de individualiza<;ão. E, apesar

do projecto neo-clássico para o Palácio da Ajuda ou para o Real Erário, essa

transmutacão não teve nova teorizacão antes se constituindo como desejo de

contraditar a norma vigente, como provam o projecto sem consequências de

ttansformar a Praca do Comércio num novo Terreiro do Paco, elaborado por José da

Costa e Silva ou as críticas sistemáticas ao pombalino, enunciadas por Cyrillo Volkmar

Machado, o proprio Costa e Silva ou Carvalho Negreiros.

A cidade mariana continuou a reconsttucão da Baixa mas preferiu-Ihe os

subúrbios, o Chiado ou os bairros da Lapa, Santa Isabel ou S. Mamede porque a norma

lhe pesava e a falta de vísUís a oprimia. Ou seja, a Lisboa pombalina tornava-se uma

heranca historica, um molde operativo para o seu processo de modernizacão mas

indelevelmente marcado por uma estética rígida em que os homens de 1800 não se

reconheciam. Eles desejavam já o seu aformoseamento e dinamizacão, o seu

descentramento pela multiplicaeão dos lugares simbolicos, anunciando, como nouttas

instâncias da vida social, o fim de um mundo e o tempo longo que iria decorrer para

elaborar outto.

Ao longo de quase um século, a cidade foi-se elaborando entre a gestão da

heranca recebida e essa figura desejante de ser outra coisa, concretizada nas reatizacôes

empíricas que constituem a Lisboa romântica. Os seus referentes te6ricos, quer no

urbanismo quer na arquitectura, manifestam o progressivo enfraquecimento dos

modelos clássicos que os determinavam mas aumentaram a sua "imaginabilidade" (8) e

a sua carga semântica ou, na expressão provocatoria de Roland Barthes, o seu erotismo

(9). Fizeram-no, como sempre acontece na cultura romântica, por uma espécie de

entendimento orgânico das virtualidades físicas e historicas da urbe, valorizando-lhe as
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breves ondulacôes. a sinuosidade dos percursos, as vistas espelhantes sobre si mesma.

Creio que contribuíram para lhe construir a sua específica urbanidade, a "e^sência

incomparável" de que fala Merleau-Ponty a proposito de Paris (10) ou a "alma

prodigiosa" considerada por Spengler (11) o ceme dos sentidos de todas e cada uma

das cidades. Esta fuga para a simbologia filosofica e literária não significa. pela minha

parte, a identificayão com uma sensibilidade romântica mas o reconhecimento de que

nenhuma análise histônca esgota o seu objecto de trabalho, particularmentc quando cle

é o corpo deteiminado e aberto de uma cidade.
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Documento 1 (Pag. 29)

Decreto pelo qual Sua Magestadefoi servida encarregara

Reparticão das Obras publicas ao lllmo e Ex.mo Marquez de

Angeja Prezidente do Erario Regio

Havcndo o estabecimento do Donativo aplicado a reedifîcagão da minha Corte de

Lisboa, e Administragão das Obras Pubticas, constituido hum objecto digno da minha Real

attengão, pelos progregos com q. se tem adiantado a nova fundagão da Capital dos meus

Revnos: E querendo cada vez mais animar o sistema deste Estabelecimento prezervando-o de

quaesquer abuzos. que a sehe dos tempos Ihe possa introduzir: E sendo precizo que as

sobred.tas Obras Publicas tenhão sempre hum Inspector Geral. que haja de as regular;

determinando as que se devemfazer, com correndo com as providencias mais opportunas para

o seu expediente: Hey por bem nomear ao Marquez de Angeja do Meu Conselho, Gentilhomem

da m.a Camara e Prezidente do Erario Regio, para Inspector Geral das Obras Publicas da

Cidade de Lisboa, para o exercer assim, e da mesma forma, q. o exercitou o Marquez de

Pombal.fazendo executar todas as Leys, Alvarás, Decretos, Rezolugôes de Consultas, Ordens e

outros quaesquer Avizos. q. forem relativos ao sobred.o fîm; concedendo-lhe de novo a

necessaha Juhsdigão para me propôr por Consultas verbais tudo que julgar precizo para o

melhor adiantamento das mesmas Obras, mandando executar em meu Nome por ordem sua,

tudo o q. por mim ihe for determinado, tomando pleno conhecimento do empenho em que se

achão as d.tas obras, e aplicando do seu Rendimento a parte que ihe for competente a

satisfagão, em termos taes, q. por esta consignagão possa tudo ser pago no precizo tempo de

trez annos contados da data deste. Continuando as obras que julgar mais precizas debaixo de

hum methodo tal, que sempre os jornaes sejão pagos no fîm de cada cinco semanas, e os

matehaes dentro daquelle tempo, q.forem ajustados com os vendedores; regulando de novo as

pessoas, q. se devem occupar, e os ordenados e jomaes q. devem venser, e despedindo de huns,

e outros os de q. senão necessitar pela deminuigão da Obra. E porq. a arrecadagão daquelle

rendim.to; a sua disposigão e Obras Publicas se achão a cargo da Junta do Commercio, q. me

tcm servido neste importante negocio a minha satisfagão: Sou Servida ordenar.q. continue a

mesma Junta do Commercio na d.ta incumbencia, assim, e da mesma forma q. até agora tem

praticado, sem a este respeito fazer innovagão alguma: Havendo porem mostrado a experiencia

Logo no phncipio deste Estabelecim.to, não sô a necessid.e q. havia de que fosse hum Ministro

de Estado Inspector G.al de todas as Obras Pubiicas, mas q. tivesse hum delegado, que como

Intendente. ou Fiscal executasse as Ordens do mesmo Inspector, sem demora, que por sua

natureza hé indispensavel das fungôes de um Thbunal de muitos Ministros; E tendo sido o d.o

Cargo. aiem de outros, ultimamente occupado por Joaq.m Ignacio da Cruz Sobral do meu
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Conseiho, e Thesoureiro Môr do meu Real Erario, o qual pelo haver servido mais de oito

annos, e se aihar occupado em outros Lugares do meu Reul Servigo, me reprezentou a

impossibilidade de poder bem cumprir com cste expediente: Houve por bem alivialo delle,

nomcando pura o mesmo Cargo a Anselmo Joze da Cruz Provedor actuai da Junta do

Commercio. o qual sc acha intehnamcnte servindo á minha satisfagão desde o anno passado,

csperando deile haja de dezempenhar o conceito, q. formo do seu merecim.to e prestimo para

bcm mc servir em huma incumbencia de que lanto depende o adiantamento da reedifîcagão de

Lisboa: A mesma Junta do Commercio destes Reynos. e seus Dominios o tenha assim en/endido,

e faga executar pela parte que ihe toca. Palacio de Quéluz 28 de Agosto de 1778= Com a

Rubrica de S. Mctgestade".

AHTC, Erário Régio. Livro 4307, pag. 152.

Documento 2 (Pag. 30)

Decreto pelo qual S. Mag.e he servuia Mandar entrar no Real Erario

todo o dinheiro do Rendimento do Donativo dos Quatro por cento,

apllicados a reedifîcaqão da Cidade de Lisboa.

'Porquanto ficando phvativa ao Meu Reai Erário pela Ley do seu estabelecimento a

arrecadagão, e disthbuigão da Minha Real Fazenda; e sendo o Donativo dos quatro por cento,

estabelecido e applicado ã reedifîcagão das Ob>as públicas da Cidade de Lisboa de natureza de

renda Real por constituir hum accrescimo aos direitos da Alfandega; e ser por este motivo

muito nutural, que a sua arrecadagão, e disthbuigão sefaga pelo mesmo Erário; Concorrendo

para este effeito não sô a Dispozigão do Decreto de vinte e oito de Agosto de mil setccentos

setenta e oito, em que Houve por bem nomear o Marquez de Angeja, do meu Conselho, e

Prezidente do Meu Real Erário, para lnspecior Geral das Obras públicas, mas tambem o

achar.se incumbida esta Repartigão de muitas outras Obras Reaes q. administra, para Ihe serem

pagas em tempos, e occazioens opportunas; fazendo-se por todas estas cauzas muito precizo,

que no refehdo Eráho, e Contadoha Gerai respectiva, haja um pleno conhecim.to destas

couzas; do estado da despeza da Obras púbiicas, e do supprimento, que faz ãs obras Reaes:

Sou Servida Mandar unir, e em corporar na arrecadagão do Meu Real Eráho todo o

rendimento do sobredito Donativo dos quatro por cento, que athe agora se arrecadava pela

Junta do Comnwcio destes Reinos. e Seus Dominios, para que da data deste em diante se

entregue, e receba no mesmo Erário em Cofre e Livro separado, como o de quulquer das outras

differentes estagôes. que alli se recebe, para pelo dito Cofre se fazer a despeza das Obras

públicas, a que foi destinado: Ficando desde logo suspengo o seu recebimento pela dita Junta;
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assim como toda e qualquer despeza a que se houver de fazer por esta applicagão. Pelo

Secretaho da mesma Junta do Commercio se formará huma relagão dos Livros de Registo.

Contas. e de todos os mais papeis. que forem conducentes a esta arrecadagão, com a Lista do

scu rendimento annual. e nomes dos Exactores, Escrivaens, e mais pessoas. que nelia se

occupão; u qual remetterá logo ao Meu Real Erário, para que vendo-se na respectiva

Contadoria se ihc possão pcdir os que forem mais precizos para se continuar a mesma

arrecadagão: não se prorogando os Provimentos a todos os sobreditos empregados nesta

cobranga que devcrão continuar com os que se achão servindo, athe que de novo sejão providos

pelo mesmo Marquez Prezidente do Erário Regio, a quem por outro Decreto da data deste

tenho determinado o que deveráfazer aos refehdos fins. A Junta do Commercio destes Reinos,

e seus Dominios o tenha assim entendido. e o faga executar sem embargo de quasquer Leys.

Regimentos, ou Dispozigôes que possão obstar a esta Minha Real Deternunagão, porque todas

Hey por bem derogarpara este effeito sômente. Palacio de Queluz. em quatorze de Juiho de mil

setecentos e oitenta. Com a Rubrica de S. Mag.e".

AHTC, Erário Régio. Livro 4307. pag. 2.

Documento 3 (Pag. 32)

Consulta da Junta do Commercio destes Reinos, e seus Dominios, em que se

declára não achar dinheiro algum no Cofre do Donativo.

"Ill.mo e Ex.mo Snr.= Em consideragão do Avizo, que V. Ex.a dirigio a esta Junta do

Commercio. com data de 27 de Julho proximo passado, sobre a arrecadagão do Donativo dos

Quatro por cento: Devemos reprezentar a V. Ex.a, q. achamos ser impraticavel executar a

entrega. que V. Ex.a se persuade devemos fazer ao Pagador Diogo Joseph Barboza do dinhetro

que se achar no Cofre; porquanto. não havendo recebido da antecedente Junta mais do que

826S920, a saber: 287S540 em papeis para cobrar: 521$935 em moeda Hespanhola. e

Provincial do Brazil; e 17S446 em dinheiro corrente, pertencente a todas as Repartigôes, que a

Junta administra; e havendo recebido nos primeiros dias da nossa Administragão 6 065S520 do

rendimento do Donativo; nos vimos logo precizados a dispender estas quantias em parte das

muitas despezas relativas ao Cofre do mesmo Donativo, que se estavão devendo, e tinhão

urgencia de prompto pagamento: Alem de que reconhecemos tambem logo, que por erros da

Escripturagão das Contas, acontecidos nas antecedentes Juntas. o Cofre do Donativo he

realmente devedor de grossas sommas assim ao Cofre da Junta, como ao dii Administragão dos

Falidos. e a outros da nossa lnspecgão como a seu tempo se ha de vehfîcar na Prezenga de Sua

Mag.e com os Balangos e Calculos Demosntrativos das Contas da Administragão da

antecedente Junta que se estão apromptando. Em cujos termos, achando-se o Cofre do
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Donativo sem dinheiro aígum. e havendo nôs dihgido ao Erário Régio todos os dinheiros

pertencentes ao rendimento do Donativo desde o dia 27 do mez prôximo passado, em que a

Junta recebeo o Decreto de 14 do mesmo mez; he evidente q. não temos quantia aiguma. de que

possamos fazer entrega ao Paaador Diogo Joseph Barboza. (...). Lisboa a 7 de A^osto de

!7<S0= (...)".

AHTC. Real Erário. Livro 4307, pag. 1 2.

Doeumento 4 i Pag. 32)

Editai

"0 fll.mo e Ex.mo Snr. Marquez de Angeja, Inspector Geral das Obras Publicas,

ordena se faga saber a todos os officiaes, e Trabaihadores, e quaesquer outras Pessoas, que

houverem trabalhado nas Obras Publicas, ou nas outras dependentes da mesma Administragão,

assim dentro comofora desta Cidade, e que houverem entregue as Contas, que se ihes passárão

dos seus vencimentos. recebendo para sua seguranga Cautélas assinadas pela Condadoha

Gerai da Afhca Occidental, do Maranhão, e Terhtoho da Relagão da Bahia; concorrão á

mesma Contadoha afim de se legitimarem para a cobranga das quantias, de que são Credores.

Outro sim determina o mesmo Ill.mo e Exc.mo Snr. se faga novamente pubiico a todas, e

quaesquer Pessoas, que ainda conservarem em seu poder algumas das refehdas Contas de

Vencimentos de Jornaes, e que se não houvessem entregue por virtude do outro Edital ajfixado

para esse effeito na data de 14 de Outubro de 1780; as aprezentem dentro de hum mei', para

igualmente serem satisfeitos; com a comminagão de que não apparecendo na refehda fôrma,

perderão o direito de haverê do Real erário as quantias, de que forem Credores. Lisboa 23 de

Julho de 1782 = Sebastião Francisco Bettamio".

AHTC. Erário Régio. Livro 4308. pag. 12.
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Documento 5 (pag.34)

Em consequencia do A vizo expedido ao Fiscal das Obras Publicas

Anselmo Jozé Da Cruz Sobral se fez outra nova relaqão dos

materiaes da maior necesside que subindo com huma

RepresenUigão á prez.ga do Ex.mo Visconde, Prezidente do R.l

Er.o baixou com Despacho. ttuio no téor, eforma seg.

"fllusthssimo e Excellentissimo Senhor = Em cumprimento da Ordem de V. E.x.a. se

formou outra Relagão dos matehaes de mais prompta necessidade para as reaes Obras

Fublicas. que actualmente se estão fazendo, em que se declara as Obras, para que são

aoplicaveis. e os pregos correntes, em que continuadamente há variedade. e conforme as

c-mdicgoens dos pagamentos, assim se podem obter mais ou menos favoraveis. As oitocentas

duzias de Pranchas do Brazil, hé afim de se encomindar, q. continuem a remette-ias. e não por

que presentemente seja preciza semelhante porgão; hé bem certo porém, que não obstante a

grande quantidade q. tem vindo, aqui mesmo se tem comprado muitos centos de dúzias, e que a

Obra do Reai Convento do Santissimo Coragão de Jezus, no Sitio da Estrella, e as portas

extehores da nova Cordoaha, e ainda mesmo da nova Alfandega as tem consumido. Vossa

excellencia. porém mandará o que for servido. Lisboa quinze de Janeiro de mil Setecentos,

oitenta e nove = llustrissimo e E.xcelentissimo senhor Visconde, Mordomo Môr = Anselmo José

aa Cruz Sobral =

Relagão dos Materiaes e generos, que prezentemente são precizos, para

continuagão das Obras q. andão entre maons, pela înspecgão das Reaes

Obras Publicas.

100 Quintaes de Ferro: a saber

Sortido, em cujo nome, se incluem todas as qualidades deste genero

e prezentemente vale o quintal a .rs.4$400

Verguinha defeche d.o rs. 5S200

Para a obra da Real Igreja do S.mo Coragão de Jesus:

nova Alfandega Cordoaria

500 Quintaes de Chumbo. a saber

Barra rs.6$500

Rolo e Pasta rs. 7$500

Para a dita Real Igreja, e nova Alfandega.
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200 Vigas de diversos comprimentos a saber

De Pinho de Fiandres de doze Polgadas de vvgo e para

sima, cada palmo a rs. $200

Para ./ nova Alfandega, e dita Reai igreja.

do S.mo Coragão de Jesus.

Enquanto ás de Riga. sem embargo de ser costume merecerem

maior valor, tanto pela sua qualidade, como comprimentos,

tambem está em pratica entrarem para estas Reaes Obras,

pelo prego das sobreditas Vigas dc Flandres

Para a nova Alfandega e dita Real Igreja.

200 Duzias de Taboado de casquinha dcbrada a rs. 7$200

P.a a nova Cordoaria, quarteis, Aif.a, Cavallerigas.

100 Paos de p'tnho para estacas, cada paimo a rs. $055

P.a a nova Aifandega

500 Ditos de Castanho desde 400 rs. até rs. 1$200

Para a nova Alf.a e Cordoaria.

800 Duzias de Pranchas do Brazil, destas se não pode

saber o prego. visto ignorar-se. se se deverâo comprar

aqui. -m mandallas vir dos portos da America.

Para a dita Real Igreja, nova Alfandega e Cordoaha.

ô Pipas de azeite doce, para batumes, o cantaro a rs. 2$400

4 D.as de azeitede peixe P.ad.os a rs. I$440

40 Arrobas de sera .... d.os a rs.l l$52()

20 D.asdeceboemvelas a rs. 2$400

6 D.as de dito em pam rs. 24240

12 D.as de Grude , a sabe r

Da Bahia a rs. 5$!20

Daterraa rs. 3$840

Para todas as Obras, em geral.

12 Paens de Breu cada a rs. $600

12 Barris de Alcatrâo a rs. 6$000

Para as embarcagoens destas Obras e batumes.

Os Sobreditos pregos são os que prezentemente tem os materiaes, e generos asima, ainda

que. scm e.xistencia, por vahaveis. Lisboa dezaseis de Janeiro, de mil. Settecentos, citenta e

nove = Jozé Antonio Monteiro =
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Despacho

Havendo-se e.xaminado os pregos do ferro, chumbo, e madeira de casquinha, que se

dcclarâo, na Relagão junta, se acharão excessivos, e não deverá, por tanto, comprar-se destes

generos. se não a quantidade indispensavelmente necessaria, esperando-se para maiores

í mipras, pelo tempo, cm quc se acharem mais comodos, e quanto aos outros generos.faga-se a

cmipra, não se e.xccdendo, tanto em hum, como em outros os pregos propostos. salvaterra de

Magos, em tres de Fevereiro de mil, Settecentos, oitenta e nove = Com a Rubrica do Visconde,

Mordomo-Mor, Prezidente do Real Er.o =".

AHTC Real Eráho. Livro 4309. pag. 150-153.

Documento 6 (Pag. 35)

Carta p.a Anselmo José da Cruz Sobral

"Meu amigo e Sr. do Coragão. Tendo hoje estado com Sua Excellencia o Sr. Marquez

Prezidente do Real Erario. falloume a respeito de duas obras que Sua Mag.e manda

prezentemente fazer; e que hão de ser pagas pelo Cofre do Donativo. He a primeira das d.tas

Obras a do Quartel para a (Juarda do Corpo, de cuja inspecgão he encarregado o Conde de

Soure, como Provedor da Caza das Obras, sendo o Ingenheiro o Coronel Romão José do Rego.

He a segunda das d.as Obras a Aula de Dezenho, e Fortiftcagão, estabelecida no Arsenal Real

d') Exercito, de cuja Obra he encarregado o Marechal de Campo Bartholomeu da Costa. E por

que como V. S.a sabe, está regulada a despeza com as Obras, e Sua Excellencia não quer que

sc e.xceda, para que também se não excedûo os limites até onde pode chegar o rendimento do

dito donativo; ordenou-me que tanto ao Almo.xarife da Caza das Obras, como ao Marechal

Bartholomeu da Costa, participasse que para as obras mencionadas não admitissem Gente de

fora mas communicando com V. S.a Iha desse, tirando-a de outras Obras. que depois

cmtinuarião. (..) Também S. Ex.a disse a respeito de Mat.es que havendo-os de sobreselentes

nas Obras Públicas, se devião dar dellas por não multiplicar compras. (...). Lisboa 14 de Maio

de 1791 = Sebastião Francisco Bellamio".

AHTC. Real Erário. Livro 4309, pag.380-381.
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Documento 7 (pag. 35)

Decreto pelo qual Sua Mag.de ha por bem ordenar se applújuem annualmente

pelo Cofre do Donativo 12. 000$000 rs. para pagamento das Obras do Arsenal

Real da Mahnha e que satisfacão as Fehas das mesmas Obras.

"Sendo necessario no Arsenai Real da Marinha construiremse Carreiras para os

Estaleiros das S'aus; fazerem-se para serviaão o mesmo Arsenal Cacs proprios para o

embarque c desembarque dos generos. e concluirse e fecharse o recinto do mesmo Arsenal. O

Visconde Mordomo Môr, Prezidente do Meu Real Erario, ordene ao Thezoureiro Mô^ delle

appliquc em cada anno do rendimento do Donativo dos quatro por cento, doze contos de reis

para pagamento das ditas obras; e ordene, outro sim ao dito Thezoureiro Môr satisfaga as

Fehas. que das mesmas Obras forem aprezentadas, sendo assignadas pelo Mestre encar-egado

dellas (...i.Palacio d Nossa Senhora da Ajuda em vinte e quatro de Abht de mil seteccntos e

noventa = (...)".

ATC. Real Erário. Livro 4309. pag.233.

Documento8(Pag. 35)

Anselmo Jozé da Cruz Sobral = 28 de Abhl de 1791

Meu Amigo e S.or muito da minha Veneragão. Em Carta de 13 de Margo ao anno

proximo passado, remetti a V. S.a por Ordem de Sua Ex.a o lll.mo e E.x.mo S.or Marquez

Prezidente do Real Erario, hum mappa da aplicagão de 300.000$000 rei.s annuaes para as

Obras Publicas, afim de que as mesmas Obras Publicas se reduzissem pouco a pouco aos

limites daquella despeza. Agora assignou Sua Ex.a a planta e hsco do novo edificio para o Reat

Erario no Sitio da Cotovia; e me encargou pahicipasse a V. Sa que não obstante a novi Obra,

queria S. E.x- que aquelle mappa assim mesmo se executasse, e que não se admitisse Gente de

fora, mas sim sc tirasse das outras Obras, em que sem prejuizo se podesse diminuir, para ser

empregada da ditta nova Obra. a qual se pode tambem applicar por hora a consignagão que no

dito mappa se aestina para a Obra da Cadea, que ainda se não poceu em execugão; Jevendo

tambem accrescer a esta nova Obra todos os partidos que vagarem de outras que acabarem; e
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isto tudo de tai modo que a despeza em Geral com Obras ande por semana á roda de

I.923S075 rs. de Jornaes. e 3.846$150 rs. de Matehaes como no dito mappa se destina. O

mesmo manda S. Ex.a partecipar å Contadoha Geral respectiva (...)".

AHTC. Real Eráho.Lwro 4310, pag.39-40.

Documento 9 (pag. 35)

"No anno passado de 1790 fui encarregado pelo Ill.mo e Ex.mo S.or Marquez nosso

Presidente para tratar com o Fiscal das Obras Publicas Anselmo Jozé da Cruz Sobral a

aistribuigão, ou applicagão certa e annual de 300.000S000 para as ditas Obras; e depois de

tcrmos tratado o necessario, foi o mappa, de que inclusu será a Copia; e remettendo-o a

Salvaterra,foi por Sua Mag.e approvado (...)

Applicacão Obras Jornaes Materiaes

40.000$000, Convento novo... 13.333$333

50.000$000, Eraho I6.666$666

40.000$000, Hosp. Militar 13.333$333

20.000$000, Cadea 66.666$666

60.000$000, Alfandega 19.999$998

20.0()0$000, Q.tel Mecklenbg ... 66.666$666

46.000$000, Desentulhos,

Cloacas, Concertos .. 15.333$333

12.000$000, Rib.ra das Naus 4.000$000

I2.000$000, Cordoaha 4.000$000

26.666$667

33.333$334

26.666$667

13.333$334

40.000$002

13.333$334

30.666$667

8.000$000

8.000$000

300.000$000, 99.999$995 200.000S000

AHTC. Real Eráho.L'wro 4310. pag. 41-43.
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Documento 10 (Pag. 36)

A vizo expedido ao Fiscal das Obras Publicas Anselmo José da Cruz Sobral, no aual

se Ihe determina, que conservando ns Obras da Alf.a, novo Er.o, Conv.to do

Coragão de Jesus, Fortalezas, Cloacas, e em hum ou dous dezentulhos da Cid.e a

gente que nellas anda, mande levantar mao detodas as outras de sorte q. os jomaes

não excedâo a import.a de 1. 923$075 rs. p. semana, e q. a despeza de todas as

obras incluidos os jornaes, nwteriaes, Dezentulhos não excedam por senmna além

de 5. 769$225 declarados no Mappa que se Ihe enviou.

"AntevenUo eu no phncipio do anno de 1791 , que o rendimento do Donativo não chegava

para a Despeza annual, que se fazia em obras, mandei formalizar e remetter a V. S.a hum

Mappa da quantia, que annuaimente se podia despender do mesmo rendimento, aftm de que

pouco a pouco sefosse sem maior estrepido reduzindo a minor numero a gente das Ob'-as. até

ficarem somentc os Officiaes proporcionados á despeza ennunciada naqueie Mappa. Não

chegou a ter effeito esta redugão, e o que mais he de notar, houve accrecimo consideravel de

despeza. Determinarão-se algumas Obras de Fortalezas que tão bem ftzerão accrescimo;

suposto que atengão daquelle calculo. e a determinagão que se deo era que a despcza não

e.xcedesse. e se tirasse agente de huma para outras Obras; mas não se procedeo assim. Tudo

isto tem feito hum augmento tão consideravel na despeza, q. se tem accumulado Folhas de

jornaes, matehaes, e Dezentulhos, de q. não podem vencer-se os pagamentos, e ficarão sendo

invenciveis, se não houver hum regime nas ditas Obras, e huma economia regular na despeza

deiias. muito mais quando prezentemente hé e tem sido menor o seu rendimento pelos

conhecidos embaragos q. o Commercio tem tido com a presente guerra da Europa. O que

resulta dafalta deste regime, he haver hua multidão de queixozos, que pedindo com justiga os

seus pagamentos perseguem, e inquietão, podendo, e devendo não haver tal inquietagao, pois

que não somos obhgados a fazer mais Obras quando não são necessahas para a defeza do

Reyno que aquella a q. o rendimento chega, para que os pagamentos andem correntes. e

scmanaes. sendo tudo o contrario mau servigo de S. Mg.e, que muito devemos zelar.

Para assim o fazer dei conta do refehdo ã Raynha Minha Snr", e segundo a sua deciziva

Determinagão V. S." conservando nas Obras da Alfandega, novo Erario, Convento de Jezus no

Sitio da Estrella, e Cloacas da Cidade a gente que nellas anda, mandará levantar mão ae todas

as outras Obras, das quaes sá huma deverá ser conservada, p.a q. compieta ella sc passe

progressivamente a completar as outras, que andão entre mãos; dando-me V. S.- parte da que

parecer que devcráficar continuando, assim como tão bem da q. depois deverá seguir-se.
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Feita csta operagão. e vendo-se q. os jornaes q.ftcão (inclusos os das Fortalezas, q. sem

d'ivida devem continuan e.xcedem a importanaa de 1. 923S075 rs. por semana. deciarada no

Mappa que a V. S.Jfoi remettido. então dever-se-há continuar
a despedir gente até q. fiquem os

jornaes regulados naquella quantia.

Dezentulhos. e matehaes tem sido e são tambem objectos de grandes, e ennormes

dcspczas; tudo isto deverá rczumir-se; por q. q.to a matehaes sô devem comprar se os que

forcm absolutamente necessarios para entreter a gente de jomal, que fica empregada,

saspendendo-se por ora inteiramente em tudo o mais, que possa escuzar-se. Em matehaes

omprchendo as pedrahas. suposto q. dellas se fagão Folhas separadas: E quanto a

Dezentuihos não deve haver mais de hum ou dous, e findos estes passar a outros. quando sejam

necessarios. dando-me V. S.J parte dos que parecer se devam phmeiro concluir. (...)

A despedida das pessoas desnecessahas deverá fazer-se sem maior rumor, e em todo o

modo se Ihe deverá mandar tirar a conta de tudo, que se ihes deve, para antes de despedidos

ines serpago, e talvez que este modo será o meio efftcás para eiles mesmo se despedirem (...).

D.s G.de a V.S.a. Pago em 4 de Abhl de 1794 = Marquez Mordomo Már = S.r Anselmo

Jose da Cruz Sobral".

AHTC. Erário /íd^/o.Livro431(), pag. 62-64.

Documentoll (Pag. 36)

Avizo dirigido a Anselmo José da Cruz Sobrai

"O Phncipe Meu Senhor, tem Rezolvido, que parem todas as Obras Publicas, á excepgão

de algumas que se ache no estado de se não suspender sem gravissimo inconveniente; e pelo

que respeita ás da Fiscalizagão de V. S.a fique na inteligencia de que deve parar a continuagão

das mencionadas na Rellagão junta por mim rubhcada, sendo phmeiro pagos os Officiaes

'■espectivos; o que V. S.a executará phncipiando pelas Obras de menos necessidade, e no espago

de duas semanas sendo possivel.

Deos Guarde a V. S.a. Lisboa 29 de Novembro de 1799 = MarquezMordomo Môr.

P.S. Se houver algum inconveniente em parar alguma das Obras mencionadas na

Relagão, mo reprezentará. Dito dia
= Com a Rubrica do Ill.mo e ex.mo Marquez Mordomo Mor

e Prezidente do Real Erario".

589



Relagão das Obras Publicas, que se devem suspender, na conformidade da

Rezoiugão de S.A.R., a saber:

Obra da Igreja do S.mo Coragão de Jezuz

D.a da Enfermaria dos Incuraveis no Hospitai de S. Jozé

D.a do arco de S. Vicente

D.a do Convento da Esperanga

D.a das cadeas da Corte, e Cidade

D.a do Convento de Santa Monica. a excepgão do reparo de algum muropara a

Clausura

Obra do Convento da Madre de Deos

D.a da mva Caza de Saude a Pedroigos

D.a da Caza do Risco do novo Erario

D.a dos Concertos das Calgadas para as Obras do novo Pago e do Erario

D.a da Pedreira do Rio Secco

D.a do novo Pago na Real Quintinha

D.a das escavagoens a S. Mamede

D.a dos novos Telheiros á Cordoaria da Junqueira

D.a da nova Aifandega

D.a das Cloacas, com advertencia, que se houver algum inconveniente, se deverá

reprezentar. (...)".

AHTC. Rcal Erário. Livro 4310. pag. 186-187.

Documento 12 (Pag. 37)

Portaria

"Manda o Phncipe Regente Nosso senhor que as quantias resultames das

arrcmattagoens dos trez Terrenos, e seus pertences, sitos na Rua nova d'FJ Rrr sejão

applicados a Reediftcagão da Praga do Commercio, e recolhidos em hum Cofre de trez Chaves

devcdidas pelo Conselheiro Fiscal das Obras Publicas, pelo Pagador e pelo Eschvão Ricardo

José Manitti: e que toda a despeza que se pagar deste Cofre, preceda pozetivo Despacho do

mesmo Fiscal (...) Lisboa o primeiro de Novembro de mil oitocentos e dois
= Com a Rubrica do

lllusthssimo e E.xcellentissimo Senhor Luiz de Vasconcellos e Souza, Inspector geral das Obras

Pubticas ".

ATC. Real Erário. Livro 4320. pag.24.
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Documento 13 (Pag. 37)

Decreto

"Porquanto em observancia do aivará de doze de Maio de mil sette centos e Cincoenta e

outo se poseram promptos os Terrenos que se deviam Adjudicar na Rua Augusta e havendo a

maior parte dos Proprietarios tomado posse deiles não tem Edificado nem apparecido pondo-se

para isso Editais publicos por varias vezes e por se acharem assim alguns dos ditos terrenos

por Ediftcar em prejuizo do Publico e do Prospecto da d'tta Rua que he huma das Principaes da

Cidade depois de serem findos os termos determinados pela sobredita Leis e Editos. Sou

Servido que os sobreditos Terrenos da sobredita Rua Augusta que se achão por Ediftcar se

ponhão em Lansos e se arrematem a quem por elles mais der ficando livres e sem encargo

cigum e pondo-se em deposito publico o producto delles para se entregarem ás Partes os que

f'jrem de vinculos a Ordem do Provedor das cappelas para os mesmos vinculos e o valor dos

que forem de Prazos de vinte annos de foros e tres laudemios aos Senhohos Directos na

respectiva qualidade de foros fazendo-se as Arrematagoens com a assistencia do

Desembargador e Inspector do Bairro e o Sargento Mor Engenheiro José Monteiro de

Carvalho = O mesmo se observará a respeito das mais Ruas da Cidade que forão incendiadas

querendo quaesquer pessoas nelles Edificar. O Arcebispo Regedor o tenha assim entendido e o

figa executar sem embargo de quaesquer disposigôes ou Ordens em contrário. Palácio de

Nossa Senhora da Ajuda a seis de Margo de mil sete centos e sessenta e nove. Com a Rubrica

de Sua Magestade ".

ANTT, Feitos Findos. Inspecgão de Bairros.Remoíares, Ma<;o 15, n°12.

Documento 14 (Pag. 37)

Alvará

"Eu EIRey Fago saber aos que este Alvará virem que a Mim Mefoi presente o prejudiciai

abuzo que se tem feito da Benignidadc com que pelo Meu Alvará de doze de Maio de mil sette

centos e cincoenta e oito permiti cinco annos de tempo aos donos dos Terrenos citos na Cidade

de Lisboa para serem contados dos dias em que assignassem as obrigagoens de nelles

Edificarem supondo esta Minha Real Disposigam os termos habeis de que os sobreditos

quisessem effectivamente Ediftcar na oportunidade que para o fazerem se Ihe tera dado a Carta

da Minha Real Fazenda pela Repartigam das Obras publicas e porquanto tem passado tanto

pelo contraho mais de doze annos depois desta reffehda Ley houve taes entre os donos dos
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refferidos Terrenos que deixando passar os reffehdos cinco annos nem dentro delles nem ate

agora rccorreram aos respectivos lnspectores dos Bairros para as diiligencias que deviamfazer

obstando com cstas suas ommissoens e ncgiigencias ou temerosas porfias a os outros

Ediftcantes dos Predios vezinhos a utilidade publica da reedificagam da Capital do Reino que

deve prevalecer a todo e qualquer interesse ou pai.xam particular. Declaro e Ampllando a

refferida Lcy (...) Hey por finda e extincta a sobredita espera e Mando como effecti-amente

Mando que os sobreditos Terrenos pertencentes a pessoas que nam tomarão .ludici.ilmente

entrega dclles ate agora ou havendo tomado não principiarão nelles obras que hajâo

proceguido contracto successivo sejão vendidos e arrematados a quem por elles mais der sem

mais demora alguma praticandose allias nas vendas delles as saudaveis providencias que para

a seguransa dos Cappitaes de vinculos Tenho estabelecido e pelo que toca acs Bens

Enfiteuticos o que Determinei pelo Meu Decreto de seis de Margo de mil sette centos e sessenta

e nove. Peio que Mando a Mesa do Meu Dezembargo do pago Inspector do meu Real Erario

Regedor da Caza da Supiicagam Conselheiros da Minha Real Fazenda e do Ultramar (...).

Dado no Palacio do Pinheiro a trez de Fevereiro de mil sette centos e setenta e hum = Rey=

Marquez do Pombal".

ANTT, Feitos Findos. Inspecgão de Bairros. Rossio.Mago 24, n96

Documento 15 (Pag. 38)

Decreto

"Sendo me prezente que todas as efficazes providencias, que depois do Meu Ab-ará de

dozc dc Maio de mii sete centos e sincoenta e oito, tenho dado para a Reidiftcagão da Cidade

de Lisboa. não bastarão para que nella deixem de existir ainda muitas propriedades dc Cazas

arruinadas, cujos donos não sô não tratarão de reparar os estragos nellas feitos pello

Terramoto do phmeiro de Novembro de mil sete centos e sincoenta e sinco; mas antes muito

peilo contrario ftzerão nellas maiores ruinas; ou vendendo, e transportando para outros

lugares materiaes dellas; ou abandonandoas , e deixandoas reduzir a pardieiros inuteis, e

prejudiciaes ao Servigo publico. servindo de dia e de noute aos facinorozos para assaltarem

inesperadamente as pessoas que passão pelias ruas; e deturpando o decoro da Capital do

Reino: Devendo prevallecer aos remotos interesses dos sobreditos donos particulares, a

trunquilidade publica.a formusura dos Prospectos da Minha Corte; e o Louvavel Zelo dos que

em beneficio delles pertendem fazer cessar os refferidos inconvenientes; completando os Ruas

que sc achâo deturpadas com as sobreditas ruinas e Pardieiros. Sou serxido ampliar e extender

a ellas as ultimas providencias do Meu Real Decreto de seis de Margo de mil setecentos e
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sessenta e nove e do Meu Alvará de vinte e tres de Fevereiro de mil sete centos setenta e hum,

para que na Conformid.e delles sejão arrematadas as sobreditas Cazas arruinadas e

Pardieiros, posto que não chegussem a ser incendiadas ás Pessoas que se obrigarem afabhcar

nelles, Propriedades de Cazas uniformes ao Prospecto que para as respectivas Ruas ou Pragas

se achão estabelecidos. O Cardeal regedor o tenha assim entendido efaga executar, mandando

aft.xar editaes nesta Conformidade. Pancas em sete de Dezembro de mil sete centos e setenta e

aois = Com a Rubrica de Sua Magestade".

ANTT. Feitos Findos. Inspecgão de Bairros. Remolares.Ma^o 15, n° 12.

Documento 16 (Pag. 38)

A viso de 17 de Fevf de 1794

"A Rainha Nossa Senhora he servida que Vossa Mercê pello que pertence aos Bairros da

Sua Inspecgaô faga examinar com toda a exaugaô se nelles existem algumas Casas ou paredes

que pela sua antiguidade amiassem ruina,fazendo logo demulir as que naôforem susceptiveis

ue concertos, oubhgando os donos daquellas que se acharem em estado de o admittir que sem

ueilagaô alguma as concertem e ponhaô em termos de senaô terem ruina evitandosse por este

modo algum accidente funesto como o que aconteceu no Bairro da Mouraria. Deos Guarde a

Vossa Mercê. Pago desasete de Fevereiro de mil setecentos e noventa e quatro. Marques

Mordomo Môr = SenhorJoâo Pedro Moinho de Albuquerque".

ANTT. Feitos Findos. Inspecgão de Bairros. RossioM^o 13, n912, pag.26.

Documento 17 (Pag. 39)

Avizo de 3 de Novbt* de 1802

"0 Phncepe Regente Nosso Senhor hé servido determinar que Vossa Mercê proceda sem

perda de tempo nos Bairros da Sua Inspecgão a hgososa e exacta indagagaô das pessoas que

possaô ter mandado langar nas Ruas e Pragas os entulhos que as pejaô e conhecendo quem

sejaô, passe a obhgalos a que os fagão extrair logo e sucedendo que apezar das suas

diligencias, naô possa alcangar noticia da pessoa a quem toque a extracgaô de algum do

cntuiho dará conta ao Inspector geral das Obras publicas para sua inteligencia, por este

motivo Manda Sua Alteza Real recomendar muito a Vossa Mercê toda a vigilancia e rigor neste
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objecto na parte que Ihe compete pois que hé do interesse publico que as Ruas estejaô sempre

dezembaragadas para o que Cumpre que <niô haja abuzo das licengas concediaas aos

Edifficuntes. Deos quarde a Vossa Mercê Paiacio de Quclúz em tres de Novcmbro de mii

oitoccntos e dois = Dom Rodrigo de Souza Coutinho = Senhor Luis Dias Pereira".

ANTT. Feitos Findos. lnspecgão de Bairros. Rossio. Mago 32. n'~ 3. pag.3-3v.

QLADR()2(Pag. 41)

Valores dos desentulhos a descontar na "Décima da propriedade"

1802, 18 Ag.
- José Francisco Chaves

Rua dos Douradoresl Rua dos Correiros,

- 1802, 18 Nov. - Francisco Xavier Miranda

Rua Nova da Trindade,

- 1803, 2 Jun. -

Joaquim .losé de Barros

Rtm Nova do Carmo (muraiha de suporte)

- 1803. 2 ./un. - Manuel José Gongalves Aguiar

Rua dos Douradores/Trav. Sta. Justa

- 1803. 2 Jun. - Manuel Lopes da Silveira

Riui dos DouradoreslTrav Sta. Justa

- 1803. 7 Jul. -

Ignacio Martins Chaves

Rua Nova de S. Mamede,

- 1803, 7 Jul. -

Domingos José Guedes

Rua Nova do Carnw.

- 1803, 4 Ag.
- Antônio Rodhgues

Beco do Monete, lado oriental (Freg. Sta. Justa)

- 1803, 4 Ag.
- Antônio José Sá Vedra

Trav. do Pasteleiro, iado nascente (Bairro Mocambo)

- 1803, 4 Ag.
- José Gongalves

Rua dos Douradores. I" divisão, lado ocidental

- 1803, 4 Ag.
- Theodoro Fernandes

Rua da Paz. lado nascente (Freg. Sta. Catarina)

- 1803, 6 Out. - Domingos José Guedes

Rua Nova do Carmo, (cont. da muralha de suporte)

- 1803. 6 Out. -

Joaqutm Maunuel Coutinho

6 500S000 rs.

1 690$000 rs.

4 556$76í rs.

1 450$00() rs.

2 000$000 rs.

2 337$700rs.

300$000 rs.

350$000 rs.

603$706 rs.

680$000 rs.

275$175 rs.

9 600$000 rs.



Rua Nova do Carmo. lado ocidental 727$000 rs.

- 1803, 3 Nov. ■

Joaquim José da Costa

Tra v. SanUiJusta/Rua No va da Princesa 55$000 rs.

- 1803. 3 Nov. - José da Costa Freire (pedido dos moradores)

Praga do Rato/R. S. Filipe Nery. I40$000 rs.

- 1804, 8 Mar. - Jerônimo Pereira Loireiro

Rua do Príncipe (antiga R. das Hortas) 800$000 rs.

- 1804, 9 Ag.
- Antônio Braz Coutinho

Beco do Mello ifrente para Largo da Sé) 580$000 rs.

■ 1804, 9 Ag.
- Manuel Joaquim Martins

Rua da Madalena, lado nascente (vindo do P. Borratem) 1 19$000 rs.

- 1804, 13 Set. - Manuel Alves (o terreno é de Joaquim Pedro Quintela)

Rua Nova da Princesa, 3" divisão, iado oriental

- 1804. II Out. - Manuel José daSiíva

Praqa da Alegria, defronte ao Chafariz

- 1805, 14 Fev. - Francisco José Gongalves Lamas

Rua direita de S. João da Praqa, lado norte

- 1806, 2 Jan. - João Simôes Areias

Ixirgo S. João da Praqa/Rtui do Varão

-1806, 9 Ab, - José Joaquim Eloy de Saldanha

Riui dos Douradores, 1" divisão:

- 1806, 22 Out. - Manucl Antánio da Silva

Rua Nova da Trindade.

- 1807, 5 Jan. -Desemb. Pedro Lourengo Seixas

Rtw dos Douradores, 3" divisão, lado oriental

- 1807, 19 Jan. - Faustino José da Silva

Rua direiía do Arco da Graqa,

- 1807, 13 Fev. - Filipe José Rodhgues Aguiar

Rtm direita do Limoeiro e Rua da Saudade.

- 1807, 3 Mar- Lourengo da Cruz

Riuj dos Douradores,

- 1807. 10 Jun. - Ant.'2 José Gongalves Aguiar

Rua dos Douradores, 4a divisão, lado oriental

- 1807, 19,/un. - José Ribeiro Valle

Rua Nova da Saudade. lado Norte

- 1807, 31 Jul. - Pedro Joaquim de Seixas

Rua dos Douradores. 3" div.. lado ocidental

- 1807, 31 Jul. - Francisco Ant" Borges da Silva

400$000 rs.

400$000 rs.

500S000 rs.

590$000 rs.

1 520S000 rs.

379$736 rs.

I 800$000 rs.

79$000 rs.

855$000 rs.

59$000 rs.

300$000 rs.

1 I75$000rs.

325$000 rs.



Rua da Maaalena, lado nascente

- 1807,29 Ag.
- JoscdaSilva

Riuj dos Douradores. 3" div.. lado ocidental

- 1809, 3 Mar. - Manuel Coutinho

Rua Novc de S. Mamede.

• 1810, 9 Mar. - Joaquim FelixJosé Araujo

Rua da Madalena. lado oriental

- 1810, 9 Mar. - Herdeiros de Antônio Roiz Caldas

Rtia Nova de S. Mamede,

- 1813,5 Jan. - Joaquim Jorge Alves

Rua dos Douradores. 4a divisão. lado nascente

- 1813. 15 Maio - Braz da Costa Lima

Riuj do Ferraguil de Baixo. lado norte

- 1816. 22 Mar. - José Pedro Oliveira Padrão

Chafariz da Akgria, (defronte)

- 1816, 10 Ma'to -

Domingos Alves Guerra

Ixjrgo S. João da Praqa, lado oriental

- 1816, 30 Jul. - Joaquim Manuel Coutinho

Rua do Limoeiro,

- 1818,7 Fev,- Manucl Diniz

Rua do Príncipe.

- 1819, 7 Out. - Antônio lgnacio Rebelio Lobo

Praqa da Alegria, lado norte, n°s 54A-55B-56C

- 1820, 6 Set. -

Gregôrio Bento Migueis

Rua da Madalena.frente para as Pedras Negras

-1821.8 Ag.
- José Pinto Camello

Praqa do Chafariz da Alegria,

- 1825, 21 Fev. - João Nepomuceno Cardoso

Trav. do Secretârio da Guerra.

- 1825, 14 Jul. - Ant9 José Gongalves Aguiar

Rua do Príncipe,

871 $000 rs.

!65$000 rs.

1839$480 rs.

280$500 rs.

2 416$800 rs.

1 450$000 rs.

7 978$000 rs.

599$000 rs.

648$000 rs.

2 850$000 rs.

499$605 rs.

272$000 rs.

326$000 rs.

138$238 rs.

2 095$5 70 rs.

Fontc: AHTC. Liv.43 10-43 1 1 ; 43 19.



Documento 18 (Pag. 47)

"Em nome de Deos amen: Saibam quantos este lnstrumento de aforamento emfatiota de

hoje para sempre, e obrigagão virem, q. no anno do Nacimento de Nosso Senhor Jesus Christo

ae mil settecentos settenta e nove, aos vinte e tres dias do mez de Setembro, nesta Cid.e de

Lisboa na rua direita do Pogo novo. e cazas de morada do D.or Thomas Jose Ferreira da

Veiga, cavaleiro profego na Ordem de Christo. Advogado da Caza da Fid.ma Raynha Nossa

Senhora, e Procurador da Fazenda do Real Colegio de Nobres, estando elle ahy prezente de

huma parte, em nomc. e como Procurador bastante do Prezidente e Deputados da Junta da

Administragão da Fazenda do Colegio Real de Nobres. por virtude da Comissão posta no

despacho q. ao diante será trasladado; e de outra parte o Cappitão Manoel Caetano de Souza,

Arquiteto do Tribunal da Meza da Conciencia e Ordehs. morador na rua nova dos Jasmins.

freg.a de Nossa Senhora das Merces. Logo por eile D.or Thomas Jose Ferreira da Veiga.foi

U.o a mim Tabeiião perante as testemunhas ao diante nomeadas q. o dito Real Colegio de

Nobres seu constituinte he Senhor e possuidor de humas grandes terras, no Citio chamado da

Cotovia de Cima pertencentes a Testementaha do Grande Almirante de Castella Dom João

Thomas Henhques de Cabrera, de cujos behs he Administrador o dito Real Colegio de Nobres,

as quais terras foram do Ex.mo Marquez de Penalva, a quem se compraram por escritura

outorgada nas notas do tabeliam q. foi nesta Cidade Joze Antonio de Barbuda Lobo em vinte e

hum de Junho de mil settecentos quarenta e nove, nas quaes terras se tem edificado e andão

edificando varias prophedades de Cazas, naforma do prospecto, e aiinhamento, q. Sua Mag.e

foi servida mandarfazer para aqueile Citio. E porquanto elle d.o Cappitam Manoel Caetano de

Souza, queria edificar cazas na d.a rua nova dos Jasmins, com frente p.a o Largo da

f'atharchal incendiada. requerera ao d.o Real Colegio de Nobres Ihe quizessem aforar o d.o

Terreno; e vendo a d.a Junta o Seu requenmento, depois de mandar informar o mestre das

(,bras Joaquim Joze dos Reys e o Sargento môr Joze Monteiro de Carvalho, e â vista de Suas

informagôes, e resposta delle d.o D.or Procurador da Fazenda, se Ihe deferio como consta do

despacho posto no d.o requehmento, q. tudo abaixo sera trasladado; Portanto dice elie D.or

Thomas Jose Ferreira da Veiga, q. por este Instrumento, e na melhor forma de Direito, em

r.ome do d.o Real Collegio afora e dá de aforamento emfatiota de hoje p.a sempre a elle d.o

Cuppitam {...) hum pedago de terra, q. fica fazendo frente p.a a d.a rua nova dos Jasmins com

( ento e quatro palmos e virando ao lado dafrente a buscar o fundo pelo lado do Nacente pella

rua q. vai sahir ao Abarracamento de Peniche com cento e trinta e hum palmos e meio, e

\irando a sahir á frente principal pelo lado do Sul.ficando huma travessa de vinte palmos de

lurgo entre a propriedade de Francisco Jose de Aguiar, com cento e vinte palmos, q. reduzidos

o palmos superficiaesfazem cento e cincoenta e hum palmos, e setenta e cinco centessimos; q. a

cem reis o palmo com cem defundo importa onze mil settecentos e cincoenta reis: E o Segundo
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fundo p.a Quintal, q. fica fazendo a frente para o lado do Nacente q. estrocc aos quarteis do

Regimento de Pcniche, tem trinta e quatro palmos. e trinta e quatro centessimos, q. a cincoenta

reis o palmo importa mit setecentos, e tres reis, vindo a ser o foro no total q. o dito Foreiro

deve pagar a quantia de trezc mil quatro centos cincoenta e tres reis, os quaes (...) fĩca

obrigado (...) a pagar por dia de Natal de cada hum anno deforo do d.o cham. e pago na Caza

da Administragao da Fazenda do mesmo Coliegio (...). Que elle Foreiro será obhgado a fazer

Cazas no d.o terreno na forma do prospecto daquelle Citio e as principiará dentro em seis

mezes e as terá acabadas no decurso de quatro annos(...). Que todos os Emfiteutas q. neste

Prazo succedercm seram obrigados a terem e conservarem no prospecto das mesmas Cazas

hum Padrão de pedra. em q. cstejam gravadas as Letras Seguintes= C.R.N.= E extinguindose

o d.o Padram logo o Foreiro q. o possuhir mandará por outro á sua custa. e isto tantas vezes

quantas vezes os ates cazos succederem. para melhor conhecimento deste Prazot...)".

ANTT, Registos Notahais de Lisboa. Cartôrio rf 4,Cx. 10. Livm 50, p.

86v- 87v

Documento 19 (Pag. 48)

"Em nome de Deos amen. Saibão quantos este ínstromento de venda quitagão e

obrigagão virem q. no anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil setecentos e

outenta aos vinte e dous dias do mez de Junho (...) apparecerão prezentes a saber d<°. huma

parte c.omo vendedor Feiippe Marcelli, Muzico da Caza Reai m.or na Rua dir.ta da Real

Fabrica da Seda (...), e de outra p.te como comprador Joaquim Ferreira Picão, Sargento mor

do Regimento da primeira Armada, m.or n Rua dir.ta do Rato desta Cid.e. Logo por elie

Felippe Marcelli (...) foi dito (...) q. por eschtura de Aforam.to emfatiota, celebrada '...) em

vinte e nove de Julho de mil setecentos sessenta e sete (...) tomou de aforamento emfatiota, ao

Real Collegio dos Nobres (...) hum chão, que no Mapa q. está na secretaha da Junta do mesmo

Real Colegio, está denominado. com o n" phmeiro, e faz frente p.a o Poente. na Rua dlr.ta da

Reai Fabhca das Sedas. e confina com o Picadeiro do m.mo Real Collegio peloforo annual de

tres mil quatrocentos e cincoenta reis, e laudemio de quarentena em cazo de vendas; e depois

fez requehmento ao mesmo Real Collegio, p.a q. ihe desse de aforamento o chão do nQ segundo,

immediato ao que tomou de aforamento e foi defehdo por Desp.o de dezanove de Abrii de mil

setecentos setenta e outo (...) fazendo p.a isso a preciza Eschtura, q. com effeito se não fez; e

em os ditos dous chãos, edeficou huma propriedade de cazas, q. constão de loges e sob^ados e

fazendo depois outro requehm.to p.a q. o mesmo Real Coliegio Ihe desse de aforamenîo mais

dous chãos q. tem o n° terceiro e quarto, contiguos aos assima ditos.foi defehdo (...) faiendose

tambem a necessaha Eschtura q. com effeito tambem se não fez. Porem sem embargo de não

ter titulo legitimo dos tres châos assima d.os entrou de posse delles, e se ajustou vendellos,
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juntam.e com o outro de q. tinha Escritura, e mais a mencionada propriedade edeftcada ao d.o

Sargento mor Joaquim Ferreira Picâo o qual fazendo em seu nome Requehm.to ao d.o Real

Collegio. p.a conceder Licenga p.a a venda q. se fazia por dous contos de reis, este (...) Ihe

aefeho dando scu consentimento a mesma venda satisfeito o Laudemio e foros vencidos,

lavrando.se Escritura de aforamento de todos os quatro chãos. com o foro annual de quatorze

nul seiscentos secenta e outo reis q. a elles corresponde (...). E dice outro sim elle Feiippe

Marcelli q. por esta Eschtura se obriga a acabar a d.a propricdade e a polla prompta de

algumas couzas que ihe falta da sorte e com a formalid.e com q. estão phncipiadas, porq.

attendendo ú despeza q. hadefazer ainda, he q.se ajustou esta venda pelos ditos dous contos de

reis (...).

(...) E logo por elle D.or Thomas Joze Ferreira da Veiga foi dito (...) q. entre os mais

bcns de Raiz q. o d.o Real Collegio dos Nobres tem e possue bem assim he huma grande terra

mistica a elle, q. Ihe serve de cerca. e discorre pelas ruas da Real Fabrica das Sedas e Salitre,

em a qual se haô de de abrir varias Ruas p.a nellas se aforarem diversos chãos, e com effeito o

mesmo Real Collegio, por eschtura de aforamento celebrada (...) em v.te e nove de Julho de mil

s:-tccentos sessenta e sete (...) deu de Aforamento emfatiota a Felippe Marcelli hum chão q. na

planta q. está na Secretaha da Junta do mesmo Real Collegio. tem o Nq 1 (...) o qual tem a Aria

ûc tres mil quatrocentos e cincoenta palmos, e defrente na d.a Rua cincoenta e hum palmos, e

cincoenta centessimos (...), emporta oforo, a cem reis o palmo defrente pelo fundo geral, tres

mil quatrocentos e cincoenta reis (...). Que elle Foreiro sera obhgado a fazer cazas nos d.os

chãos terceiro c quarto. na forma do Mapa e prospecto daquelle sitio, conforme as Reaes

Ordens de Sua Magestade e phncipialas e acaballas, dentro dos phmeiros seis annos seg.tes a

este aforamento (...). Que todos os q. succederem neste Prazo serão obrigados a ter e conservar

sempre no prospecto das mesmas cazas hum Padrão de Pedra, em q. estejão gravadas as letras

C.R.N. (...)" .

ANTT, Registos Notahais de Lisboa.Canôúo n°4, Livro 52, pp.20v

Documento 20 (Pag. 48)

"Saibão q.to.s este instrum.to de reconhecimento defor.o e obhg.am virem q. no anno do

Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil sete centos oitenta e sete: em quatro dias do

mes de Jan.o nesta Cid.e de Lx.a e rua Larga de S. Roque (...) aparecerão prez.tes de hucj p.te

j'osé Antonio da Fon.ca como procur.or do Juis e Admemstrador aa Caza q. foi do Ex.mo D.

Rodrigo Antônio de Noronha (...). De outra Luis Antonio Seabra M.e de Obras do officio de

pedr.o mor.or na Rua de N. Sra. dos Prazeres. E por elle José Antonio da Fon.ca me foi dito q.

sendo a Caza Admenistrada Senhora de hua terra no Sitio da Cotovia q. hoje se acha devidida
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em ruas compr/hcndendo a rua chamada de Nossa Senhora Madre de Deos, travessa dos

Cegos e rua da Conceigão com parte da Praga chamada das Flores. Prazo for.o ao Prior e

Bencftciados da Igr.a de Sũo João da Praga esta mesma terra com outras mais naquele Sitio

dera o dito Dom Rodrigo de aforam.to a Marianna Paiiart com o pretexto de Livres, e

demandando os ditos Padres á dita Marianna Paliart pedindo a desmenbragão do d.to terreno

p.a ficar como Era d'antes o seu prazo separado do outro. q. comprehendia a mais terra

aforada. sendo assistente na Cauza o d.o Ex.mo D. Rodrigo sendo com effeito de Sen.ga

Julgada a desmenbragão, e q. a D.a Mahanna Paliart Ujrgasse mão do d.to Prazo, na posse do

quai se invectivúo os d.tos Padres com o pretexto de senão mostrar Escritura de desistencia, q.

sc devia de fazer n forma do Julgado, e fazendo os d.tos Admenistradores avocar a Cauza ao

Juizo da Comigão da d.a Caza de q. hé Eschvâo o Goarda môr da Rellagão Luis Andre do

Coito, e recorrcndo p. via de aggravo Ordinaho da Sen.ga p.r q. os ditos Padres se invectivão

na dita posse, e peia qual sc consideravão consolidado hum com outro dominio fora a mesma

Scn.ga com todos os mais procedim.tos praticados em execugão della revogados, e mandada

rcstituir á Caza Admcnistrada a posse e fruigão do mesmo prazo, a qual elle Joze Ant.o da

Fon.ca tomou p.a a mesma Caza manga e pacificamente em vinte e seis de Junho do anno

proximo passado de mil sete centos oitenta e seis eftzera noteftcar a todos os for.os Emfiteutas

por q.m o dito prazo está devidido p.a q. no termo de oito dias aprezentassem os titullos de seus

respectivos aforam.tos com as quitagoens dosforos q. havião pago p.a Ihe serem confirmados,

e fazerem á Caza Admenistrada como Enfiteuta principal do d.o prazo reconhecim.to de for.os;

a cuja noteficagão satisfizera elle Luis Antonio Seabra aprezentando os seus titullos e por elles

consta ser Emfiteuta de hum prazo que consta de cazas com quarenta palmos de frente e

noventa e tres de fundo na rua de N. Sra. da Madre de Deos ao lado do poente e partem do

Nasc.te com rua publica (...): he obhgado a pagar deforo anualmente tres mil e duzentos reis

(...) as quuis houvera por cabega de sua m.er Maria Ignacia da Conceigão q. foi prim.ra vez

cazada com o prim.ro emftteuta Antonio Joze Colíares. o qual aforou por escritura feita em

dezoitode Junho de mil sete centos sincoenta tres (...) sendo q.m Ihe fez o tal aforam.to a d.a

Marianna Paliart, e depoisfoi confirmado o mesmo aforam.to a elle Luis Antonio Seabra pellos

d.os Prior e Beneficiados de S. João da Praga por outra eschtura de vinte e quatro de Julho de

mil sete centos e setenta (...) ".

ASTT.Contratos Notariais e Lisboa. Cartôrio n'4. Caixa 13, Livro 61. pag. 16.

Documento21 (Pag. 49)

"Em nome de D. amen. Saibâo q.tos este instrum.to de novo aforam.to e obhg.am virem,

q. no anno do Nascim.to de Nosso Senhor Jesus Christo de mil sette centos oitenta e sete em

vintc dias do mes de Margo nesta Cid.de de Lx.a e rua da Magdalena (...) em cazas de morada
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ue Eugenia M.a da Conceigão viuva de Bento Luis de Morais onde eu Tab.am vim, e estando

ella ahy prezente de hua p.te. Doutra Jozc Antonio da Fon.ca como procur.or do Juiz e

A.dmenistrador da Caza q. foi do Ex.mo D. Rodrigo Antonio de Noronha (...).E por ella

Fugenia Maria da Conceigão me foi dito q. na partilha q. fez com seus filhos (...) ihe forão

aadas em pagam.to quatro propriedades de cazas sitas duas na rua de Santo Antônio. e duas na

rua do Noronha fregr.a de São Mamede no Sitio chamado da Cotovia. cujas comprehendem

(juatro pmzos com deferentes foros á caza Admenestrada, e tinhão vindo ao seu cazal por

Adjudicagão legal em execugão q. o d.o seu mahdofez a João Glz. ( ...) e como o dito (...) nunca

fez emprazam.to nem o d.to seu marido. ella outorg.te queria hum legitimo tiiullo dos seus

prazos: assim requereo ao Juiz Adm.or (...) p.a q. fossem medidas, e confrontadas as ditas

propried.es e se ihe lavrasse Eschtura de cada hua deilas p.a ftcarem cada hua sendo hum sô

prazo (...) em observancia do q. forão medidas e confrontadas as quatro prophedades pello

Mcstre pedr.o e Juiz do Officio Luis Antonio Seabra: e consta q. hua das prophedades q. p.r

esta escritura fica sendo hum so prazo, a qual tem a frente da travessa de Santo Antonio

s.'ssenta palmos de comprido de Norte a Sul. e confronta pello lado do Nascente com a

sibred.a travessa. e no lado oposto q. hé o do poente tem de comprido os mesmos sessenta

palmos de norte a sul, e confronta pello dito lado do poente com prazo della enfiteuta, e pello

lado do Norte tem de fundo oitenta e hum palmos de comphdo de Nascente a poente, e

onfronta por este lado com cazas de Fran.co Joao de Morais, e peilo lado do Sul tem defrente

oitenta e oito palmos de comprido de Norte a Sul. e confronta por este lado com prazo da

tnesma enfiteuta (...); e desta propried.e paga de foro em cada hum anno á dita Caza

Admenistrada seis mil reis pello Natal (...)Que ellafor.a e q.m Ihe suceder cuidará em trazer a

propried.e deste prazo reidiftcada erguida e bem tratada p.a seguranga do foroi...) Que ella

for.a mandará pôr por cima da porta phncipal destas cazas hua pedra com suas letras q. digão

=■ Foreira a D. Ma Ant." = cujo padrão assim se conservará inda p.a osfuturos Senhores (...)".

ANTT, Cartôhos Notahais de Lisboa.Caftôno ng4.Caixa 1 3. Livro 61. pag. 53v.

Documento 22 (Pag. 50)

"Saibão quantos este instrum.to de novo acrescentam.to deprazo e obrigagão virem q. no

anno do Nascim.to de Nosso Senhor Jesus Christo de mil sete centos e oitenta e sete: em

uezaseis dias dias do mes de Mayo nesta Cid.e de Lx.a. e Rua direita das portas de Santa
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Catarina em cazas de morada do D.or Antônio Joze Elias de Ataide Advogado nesta Corte e

Caza da Suplicagao, cstando elle ahy prez.te como procur.or do Preclar.mo D. Diogo de Souza

(...). De outra Thomas Leyte mor.or na Calgada da Estrella. F, por elle D.or Prucur.or me foi

dito que o Preciar.mo seu constituinte hé Senhor e possuidor de huma Quinta em Buenos Avres

Bairro do Mocambo freg.a da Lapa, com suas cazas nobres em q. havia sucedido p.r cbito de

Seu Tio o Preclar.mo 0. Franc.o X.er Pedrc de Souza, o qual na sua vida havia aado de

aforam.to emfatiota com Ljudemio de Decima no cazo de vendas varias porsois de tcrra da

me.sma Quinta a muitas pessoas p.a fazerem cazas chegando tão bem a abrir ruas na mesma

Quinta p.a se povoarem de cazas, e q. p.r ser util a caza de Seu Constitutnte aumentarcmse os

foros dos prazos cm q. tem dominio directo, e ter esperanga de mayores laudemios se acha

deiiberado a acrescentar os mesmos prazos dandolhe nofundo delles mayor porsão de terra da

mesma Quinta aosfor.os por estes tão bem a requererem, entre os quais hé elle Thomas Leite q.

he Senhor do dominio util de tres prazos a saber dois chaos q. havia tomado de aforan,.to por

Escritura (...) em dois de Dezembro de mil sete centos sincoenta e sinco: cujos doi.s chaos

absorvem em sy trinta palmos de frente cada hum com setenta defundo, e fazem frente para a

Calsada q, vay de São Bento p.a o Senhor da Boa Morte (...) e o terceiro pertence ao mesmo

Thomas Leite peiio haver comprado com as cazas nelle edificadas a Joze de Oliv.a por

Eschtura (...) em dezanove de Jan.o de mil sete centos sessenta e dois (...) e tem este prazo tão

bem thnta paímos de f'rente e setenta de fundo (...). E depois p.r Eschtura (...) em oito dc

Novembro de mil sete centos oitenta e seis Ihe foi acrescentado em cada hum dos d.os prazos

(...) setenta palmos de terra nofundo de cada prazo p.a Ihe servir de Quintal ou do q. bem ihe

parecer (,..)q. cm todos os tres prazos vem a importar quatro mil e oitocentos reis alcm dos

foros q. já pagava (...). E como agora elle Thonms Leyte pertene novo acrescentam.to no fundo

daquela terra q. já se Ihe acrescentou, elle D.or Procur.or se Ihe não ofereceo duvida por esta

eschtura (...) Ihe dá mais quarenta e sinco palmos de terra pegado a testada de Bemardo Joze

da Sylva. e sessenta palmos de fundo em linha reta athé emtestar com chão da Quinta do

Senhorio q. corrc de Norte a Sui da testada de João Ant.o de Figueiredo Mestre Pedr.o e este

novo acrescentam.to pelloforo anual de mil trezentos e sincoenta reis (...)".

ANTT, Cartôrios Notahais de Lisboa.Cznbúo n- 4, Cx.l3,Livro 61, pag.95

Documento 23 (Pag. 50)

"Em nome de D.s amen.Saibão q.tos este instrum.to de novo aforam.to e obrig.am. virem

q. no anno do Nascim.to de Nosso Senhor Jesus Christo de mil sete centos oitenta e sete: em
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aezoito dias do mes de Mayo (...) em cazas de morada do D.or Antonio Joze Elias de Ataide (... )

como procur.or do Preclar.mo D. Diogo de Souza (...). De outra Domingos Mendes da Sylva

homem de negocio mor.or a São João Ncpomoceno (...). Epor q. elle Domingos Mendes da S.a

hc um dos for.os ■/ quem competiam oito vãos na mesma Quinta com trinta palmos defrente, e

ccm de fundo cada hum vão como consta da Eschtura (...) em tres de Outubro de mil sete

centos oitenta e sinco (...); agora pretende de novo aforar mais sinco vãos e meyo de terra da

mesma Quinta (...) cujo terreno principia em seguim.to dos prazos q. elle Dom.os Mendes já

tcm pelía parte do Norte (...) e pello poente p.a onde fazem frente com a Rua dir.ta da bella

Vista. e pelia p.te do Sul com Rua chamada de Castcllo picão.fronteira 'travessa dos Oleiros

( ..) . Que tão bemfica obrigado a dentro em quatro annos contados da data desta em diante a

fazer cazas de pedra e cal na forma q. ihe fôr determinado peio prospecto da Inspecgâo e isto

nasfrentes de todos os sinco vûos e meyo (...)".

ANTT. Cartohos Notariais de Lisboa.Cartôno n'J4.Cx.l3, Livro 61. pag.97

Documento 24 (Pag. 50)

"Saibam q.tos este instrum.to de acrescentam.to de prazo e obrig.am virem q. no anno

(...) de mil scte centos oitenta e sete em vinte dias do més de Abril (...)em cazas de morada do

Doutor Antonio Joze Elias de Ataide (...) procur.or do Preclar.mo D. Diogo de Souza (...) de

cutra Anacleto Jozé Pereyra. Eschvão do Registo do Arsenal Real dos Exercitos. (...) elle

Anacieto Jozé Per.a q. sendo como hé Senhor util de alguns prazos no mesmo Sitio hé tão bem

c!e hum q. fazfrente p.a a rua da Bella Vista. e parte pella banda do poente, e pella banda do

Nascente com terra da Quinta e da banda do norte com chão aforado a Franc.o Antonio, e da

banda do Sul com chão aforado a Joaquim dos Santos como consta do titullo phmordial feito

oo phm.o Emfiteuta João Pedro Thomas em sete de Abril de mil sete centos sincoenta e seis (...)

iendolhe depois acrescentado mais terreno como consta da Escritura (...) em vinte e tres de

Outubro de mil sete centos sincoenta e sete (...) e agora pretendia novo acrescentamento de

mais duzentos noventa e dois palmos de largo nas testadas do prazo asima dito de for.o e dos

outros q. se seguem de diversos for.os (...). Disse mais elle D.or procur.or q. como o

Preclar.mo Senhorio anda na diligencia de conseguir se mande abrir hua nova rua p.r dentro

da d.a Quinta, e pode acontecer q. esta porsão de terreno agora acrescentado (...)ou vá partir

com aface da refehda rua oufique delia pouco distante será obhg.do elle for.o ou a edificar

prophedadc em toda a sua respectiva frente pello prospecto q. ihe der a inspecgão (...) ou no
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caso q. não chegue tomar dc novo aforam.to pcllos pregos costumados com respeito as frentes

das mais ruas p>'oximas todo o terreno q. mediar entre o total do fundo do prazo e a rua p.a

edeficar (...)'.

ANTT.Cartôrios notahais de Lisboa.Cãrtorio 4. Cx. 1 3,Livro 61,pag.78

Documento 25 (Pag. 52)

"Em nome de Deos Amen. Saibâo quantos este instrumento de afforamento emfatiozim

perpetuo e obrigagão virem q. no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil

settecentos oitenta e quatro: em onze dias do mes de Novembro nesta Cidade de Lx- defronte da

Igreja da Magdalena em o meu eschtoho aparccerão prezentes de hua parte Joze Fran.co dos

Santos em nome e como Procurador do Dezembargador Joze Januaho de Carvalho profego na

ordem de Christo. morador defronte dos Martires (...). De outra Diogo Brand. homem de

Negocio da Praga desta Cidade. E por ellc Joze Franc.co dos Santos foi dito (...) q. seu

Constituinte penendendo dar de aforamento a diversas pessoas alguns bocados de chão em

roda da sua quinta sitta em Buenos Ayres q. tem livre de Morgado, Capella, e de toda e

qualquer pengão, para nelles edeftcarem seus predios, afim de por este modo augmentar seu

rendimento e ao mesmo tempo fechar-se em redondo: entre o concurso dos pretendentes q. tem

havido, hé bem assim hum delles o ditto Diogo Brand que pertende de foro oitenta e nove

palmos e meio de frente para a dita Rua de Buenos Ayres, digo para a Rua q. vai da Cruz de

Buenos Aires para S. Francisco de Paula. com cem de fundo para edeficar cazas como Ihes

conviessc; e por isso em nome do mesmo seu Const.e faz o prezente aforamento por esta

escriptura (...) dcbaixo das condigoens e obrigagoens seguintes. Que elle foreiro será otrigado

a pagar dos ditos oitenta e nove palmos e meyo defrente com cem defundo, oito mil novecentos

e sincoenta reis, por ser a cem reis cada palmo de fr.e com o sobredito fundo(...). Que elle

foreiro será obrigado o mais breve q. poder adeficar cazas no sobredito chão pelo risco q. bem

Ihes parecer; quanto porem ao muro devizorio do seu quintal com a quinta do Senhorw, terá

doze palmos de altura, e de quatorze em quatorze palmos, meterá hum caxorro de pedra peia

parte da quinta para nelle assentar as varas q. o Senhoho tiver de prezente ou mandar pôr de

f'uturo. o qual murofará por conta de ambos a suafactura. sendo metade da despeza por conta

do Senhorio e outra pela doforeiro para o q. terá a liberdade de tirar a pedra q. Ihefor preciza

da pedreira do Senhoho( ...)."

ANTT. Cartôrios Notahais de Lisboa.Cdrtôno n° 1 1, Cx. 147, Livro 684, pag. 67-67v.
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Documento 26 (Pag. 52)

"Em nome de Deos amen. Saibão quantos este Instromento de aforamento emfatiota, e

oorigagão virem que no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil sete centos

e noventa, aos qimtro dias do mez de Junho. nesta Cidade de Lisboa (...) aparecerão prezentes

a saber: de huma parte Jozé Januaho de Carvalho profegc na Ordem de Christo e

Dezembargador da Caza da Suplicagão desta Corte, morador na Rua direita da Pampulha; e

de outra parte Manoel Francisco da Sylva q. vive de Seu Negocio. morador (...) na Rua de São

Felix (...). E logo por elle Dez.or (...) foi dito (...) que por esta Escritura (...) dá de aforameno

emfatiota para sempre hum pcdago de chão para cazas na Rua nova de São Francisco de Paula

defronte da sua Quinta que tem e possue no Citio de Buenos Ayres. o qual chão tem noventa e

tres palmos na i'tnha da frente que he para aparte de Oeste, com trinta e oito paímos, e tres

quartas no Lado do Sul, que destroce pela Rua chamada Rua nova do Sacramento, outenta

palmos na Linha dofundo. que parte com terra delle Senhorio, e vinte e dois palmos e meyo no

Lado do Norte, que parte com terra da Bazilica Patriarchai de Santa Maria, e destroce pelo

muro da Quinta delle Senhorio. (...) Que elle foreiro pagará metade dos muros e paredes

divizorias. e será obrigado a edificar no dito chão Cazas peio Risco da Cidade dando-lhe

phncipio no espago deste prezente anno e deixando o mais terreno para Quintal (...)".

ANTT. Cartôhos Notariais de Lisboa. Cartôrio n9l . Cx. 1 36, Livro 643, pag.20v

Documento 27 (Pag. 53)

"Em nome de Deos amen. Saibão quantos este instromento de aforam.to emfatiota e

Obhgagâo virem q. no anno do Nascimento de Nosso SenhorJeus Chhsto de mil, e setecentos e

outenta, aos sete dias do mez de Abril, nesta Cidade de Lisboa, na Rua direita do Arsenal Real

da Marinha, e eschtoho de mim Tabelião, aparecerão prezentes a saber: de huma parte José

Dias Teixeira, em nome e como Procurador do Uinf e Ex.mo Sr. Ayres de Sá e Mello (...); e de

outra parte o Dezembargador Thomaz Roby de Barros Barreto, Concelheiro do Concelho

bttramarino (...). E logo por elle José Dias Teixeira foi dito perante mim Tabelião (...) que

entre os bens pertencentes á Quinta de São João dos Bem Cazados de que o dito Seu

Constituinte he Senhor e possuidor se compreende hum terreno cito nesta Cidade defronte da
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Parochial Igreja da Ravnha Santa Izabel, o qual se resolvera dar de aforamcnto a diversas

pessoas que nelc tinhâo edificado e pertendião edificar cazas. mandando-o divedir em ruas, e

fazer a c ada hum dos foreiros seu Mappa. E por que hum dos pertendentes era o dito Dez.or

(...) queja tem, e estú edificando nele cazas.fizera este a Sua Exa a petigão do theor scguinte.

Illustrissimo e Ex.mo S.r Diz Thomas Roby de Barros Barreto que elle he Senhor e possuidor de

huma prophedade cita defronte da freguezia de Santa Izabel proxima a Rua dc Santo

Ambrozio, com lados para a Rua de Santa Anna. e São Joaquim, e por que da parte do Poente

Ihefica huma grande porqão de terra quefoi de semeadura: Pede a V. Ex" seja servido mandar-

Ihe fazer escriw.ru de aforamento dos mencionados terrenos(...)Na qual petigão se acha o

despucho do theor seguinte= Informe o Capitão Architecto Manoel Caetano de Souza na forma

que pratica. (...). A que se seguio esta informagão= lllnf e E.x.mo S.r Possue o Dez.or Thomaz

Roby de Barros Barreto huma grande Barruca nobre com Seu Patio de entrada e neiie comodo

para carruagcns. e por elle scrventia a hum Quintal de parreiras e arvores de carogo, tudo

cituado em o Prazo que V. Exa possue defronte da Igreja de Santa Izabel Raynha de Portugal.

aonde no Mappa geral deste Parzo se vê demostrado com o numero seis. e junto â dita Barraca

para a parte do Poente fica huma porgão de terra quefoi de semeadura, e confina na travessa

de Santa Quiteha, sendo todo o mencionado o q. pede de aforamento o sobredito Dez.or eo de

q. se deve fazer eschtura (...). Compreende este terreno de quatro lados e confrontão os

phmeiros não bem exactamente ao Norte com a Rua de Santo Ambrozio, e o Lado exposto ao

Poente com travcssa de Santa Quiteha, e o Lado exposto ao Sui com a Rua de São Joaquim, e o

Lado exposto ao Nascente com a Rua de Santa Anna (...)".

ANTT, Cartôrios Notahais de Lisboa. Cartôrio n9l, Cx. 1 29, Livro 608, pag.9.

Documento 28 (pag. 54)

"Em nome de Deos amen. Saibúo quantos este instromento de Aforamento Emfatiota e

Obhgagão virem que no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil, e

setecentos e outcnta, aos vinte e outo dias do mez de Abril, nesta Cidade de Lisboa na Rua

direita do Arsenai Real da Marinha, e eschtoho de mim Tabelião, aparecerão prezentes. a

saber: de huma parte Jozé Dias Teixeira, em nome, e como Procurador do lllnf, c Ex.m- S.r

Ayres dc Sá e Mello. do Concelho de Sua Magestade Fidelissima, e Seu Ministro e Secretaho de

Estado dos Negocios Estrangeiros e da Guerra, por hum seu Alvará de Procuragão (...); e de

outra parte Euzebio Rodhgues da Sylva que vive dos seus rendimentos, morador nesta Cidade

na Rua do Cabo. freguezia da Raynha Santa Izabel. E logo por elles partes foi dito (...) que
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tendo ficado Euzebio Rodrigues da Sylva por falecimento de Seu Pay huma prophedade de

Cazas citas nesta Cidadc na Rua do Sol da dita freguezia de Santa Izabel.feita em chão, de que

foi Emfiteuta o R.do P.e Manoel Gomes de Oliveira. e Senhorio Directo Gongalo de Almeida de

Souza e Sá. cujos Dominios vierão ambos a ser, como são, do dito llínf e Ex.mo S.r Ayres de Sá

t Mello, pela rematagão que fez do Directo aos herdeiros do dito Gongalo de Almeida e Sá. e

Ihe tcr sido julgado o do R.do Emfiteuta principal por Sentenga do Juizo da Coroa, alcansada

. ontra a irmandade dc Nossa Senhora da Arrabida erecta na Parochial Igreja da dita freguezia

de Santa Izabel. a quem o mesmo P.e o havia doado; requerera elle dito Euzebio Rodhgues da

Syiva aq Sua Exa ihe mandasse lavrar escritura de reconhecimento de foreiro; mas por não

uparecer a do aforamento do dito Seu Pay, nem haver certeza de se haver celebrado, ordenara

Sua Exa se ihe lavrasse escritura direita de aforamento do chão e terras compreendido na dita

prophedade. sendo para isso medido pelo Capitão Architecto Manoel caetano de Souza; (...) E

t; informagão do Architecto he do theor seguinte. O illusthssimo e Ex.mo S.r satisfazendo a

Ordem geral que V. ExJ me expedio para o exame dos Predios que se achão cituados em os

t'jrrenos pertencentes â Quinta de São João dos Bem Cazados de que V. Ex4 he Direito Senhor

sobre as emfiteuticagôes e Subemfiteuticagôes que neles se achão: fui examinar o Predio que na

P.ua do Sol possue Euzebio Rodhgues da Syiva, o qual consta de huma área de terra emfigura

de paralelogramo e nele edificada huma grande propriedade de cazas de dous andares com

suas agoasfurtadas. e dua.s escadas que Ihe dão serventia a quatro moradores em cada andar,

e cada morador tres cazas; e assim mais quatro logeas cada huma para Seu morador, e em

cada huma das tres cazas, e dous destes tem mais uma cazinha debaixo das escadas: tudo isto

LÍtuado com sua frente phncipal exposta ao Norte na Rua do Sol que vem do Largo do Ratto

para Campo de Ourique, e São Joâo dos Bem Cazados, em cujafrente se achão noventa palmos

c'e comphdo principiando em extrema divizoria das cazas de Româo Teixeira de Carvalho q.

iheficão â parte do Nascente, e termina em outra extrema divizoria das cazas de Lucas da Roza

cue Ihe ficão â parte do Poente(...i ficando comprendido dentro desta área de terreno tres mil

outo centos e trinta e seis palmos, e vinte e sinco centecimos de palmos superficiaes, e compete

peios aforamentos já estabelecidos em a mesma Rua, outo centos e trinta e tres centecimos de

Reai a cada palmo superficial, cujo numero multiplicado por toda esta ârea vem a

corresponder oforo annual a quantia de tres mii, cento, e noventa e sinco rs, cuja quantia deve

pagar este Enfiteutaf ...)' '.

ANTT, Cartohos Notahais de Lisboa. Cartôrio n° 1. Cx. 129, Livro 608, pag. 30-31
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Documento 29 (Pag. 54)

"Em nome de Deos amen. Saibão quantos este instromento de Subemfiteuticagâo e

aforamento emfatiota âfacc do Prazo, e Obrigagão virem que no anno do Nascimcnto dc Nosso

Senhor Jesus Christo dc mil. e setecentos. outenta e sinco, aos quatorze dias do mez de

Outubro, nesta Cidadc de Lisboa na Rua direita do Arsenal Real da Marinha e Eschtoho de

mim Tabelião, aparecerão prezentes . a saber: de huma parte Jozé Felix Venancio Coutirho (...)

pcr sy e como Administrador e Procurador q. he dos bens do Cazal. e dos mais herdeiros que

ficarão de Seus Sogros Miguei Mendes da Costa e Sua mulher (...) por bem de huma F.scritura

Outorgada com os mesmos herdeiros nesta Cidade (...) em dous de Junho do ctnno dc mil, e

setecentos, e setenta: e de outra parte Francisco Jozé Tavira, famitiar da Caza do Ex.mo

Nuncio Apostolico de Sua Santidade nesta Corte. morador na mesma Rua.E logo por elle Joze'

feiix Venancio Coutinho foi d'tto (...) q. entre os bens do Cazal q. administra he huma grande

terra cita na dita freguesia de Santa Izabel pertencente ao Prazo que os ditos Seus Sogros

tinhão tomado de aforamento a Felipe Peixoto da Sylva Couto, e Sua muíher por escriiura na

nota de Luis de Souza Aranha Tabelião da Villa de Santarem em o phmeiro de Abhl do anno

de mil. e setecenlos, quarenta e tres, com faculdade de poderem subemfiieuticar, pelo q. havião

fcito nella varios aforamentos a diversas pessoas; e elle Administrador e mais herdeiros dos

ditos Seus Sogros alcangarão Portaha do Ex.mo S.r Cardeal Regedor datada de vinte e outo de

Novembro de mil, e setecentos, setenta e sete, a qual me aprezentou (...) em q. Ihes cor.cede o

poder-se no dito chão edificar não obstante a demarcagão do Real Palacio com a condigũo de

sc dimulircm as cazas q. se edificarem a todo o tempo q. Suas Magestades determinarem (...) e

assim haviâo aforado ao dito Francisco Jozé Tavira hum chão por escritura (...) aos onze de

Fcvereiro do anno de Mil, e setecentos, setenta e nove, e se havião agora ajustado dar-lh.e mais

de Subemfiteuticagâo Outro chão da dita terra. com Vinte e Sinco palmos defrente parc; a dita

Rua de Santa Izabel chamada por outro nome de São Miguel. e duzentos e quarenta palnws de

fundo (...)".

ANTT, Cartôrios Notahais de Lisboa. Cartôrio n" 1, Cx. 133. Livro

628. pag. 69-69v
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Documento 30 (Pag. 55)

"Em nome de Deos amen. Saibão quantos este Instromento de Subenfiteuticagão , e

uforamento emfatiota ûface do Prazo e Obrigagão virem q. no anno do Nascimento de

Nosso Senhor Jesus Christo de mil e setecentos, outenta e sinco, em o primeiro dia do

racz de Junho. nesta Cidade de Lisboa na rua direita do Arsenal Real da Marinha e

Escritorio de mim Tabelião, aparecerão prezentes, a saber: de huma parte José Felix

Venancio Coutinho, que vive de suas fazendas e Negocio, morador nesta Cidade na rua

áireita da freguezia de Santa Isabei, por Sy, e em nome, e como Procurador de sua

muiher Joaquina Maria Antonia Rosa (...). E logo por elle José Feiix Venancio

Coutinho foi dito (...) que elle, e a dita sua mulher são Emfiteutas principais, Senhores

uteis e possuidores de hum Prazo chamado a terra do Tomilho cito nesta Cidade na

refehda freguezia de Santa Isabel, o qual Ihes havia sido adjudicado na partilha dos

bens q. ficarão por falecimento de seu Sogro e Pay Miguel Mendes da Costa feita no

Juizo dos Orfãos da Rcpartigão do Bairro aito desta mesma Cidade de q. foi Escrivão

Manoel José do Nascimento; do qual Prazo tinhão sido Senhorios Directos Gongalo de

Almeida de Souza e Sá, e Sua mulher D. Anna Joaquina de Lancastro, mas hoje o he o

Vim.- e Ex.no Ayres de Sá e Mello. E porque no aforam.to principal feito ao defunto Seu

Sogro e Pay na nota de Antonio Rodrigues Marques Tabelião que foi nesta Corte aos

quinze de Setembro do anno de mil, e sete centos, e quarenta se Ihes facultou o poder

subemfeuticar, cuja faculdade se devolveo a elles José Felix Venancio Coutinho e Sua

mulher, tinhão uzado della fazendo varias subemfiteuticagôes assim como o mesmo Seu

Sogro e Pay em Sua Vida haviafeito. E agora pela prezente Escritura na milhor forma

ae Direito, disse elle José Felix Venancio Coutinho que em Seu nome, e da diía Sua

niulher Joaquina Maria Antonia Roza, dá de subemfiteuticagão e aforamento emfatiota

para Sempre â face do dito Seu Prazo principal chamado do Tomilho, hum chão de

terra com trinta palmos defrente, com noventa e quatro palmos defundo, ou os que na

verdade se acharem, que confinão pelo Nascente com a rua de São Patricio, do Poente

com a rua de Santo lldeffongo, do Sul com o Prazo de Agostinho Josê, e do Norte com

terra do Prazo principal do mesmo Tomilho; e isto a elle dito João Jorge para elle, e

Seus herdeiros e sucessores; e esta subemfiteuticagão assim Ihe faz por foro e pengão

em cada hum anno de dous mil, e seis centos rs em dinheito Livres de Decima, e de

Outro qualquer Tributo para elles emfiteutas principais e pagos em dous pagamentos

iguais dc mil, e trezentos rs cada hum por Natal e São João Baptista (...). Que ele

subemfiteuta João Jorge será obrigado afazer no dito chão cazas reserxando a parte q.

quizer para Quintal, e dará principio a ellas dentro em seis mezes, nâo excedendo na
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frontaria, e no fundo â obra dos mais vezinhos de sorte q. fique direita a rua na sua

frente. sem poder impedir. nem embarazar as obras dos mais foreiros com o pretexto de

vista do niar, nem por outro algum motivo (...)".

ANTT. Registos Notahais de Lisboa. Cartôrio n"l . Cx. 1 32, livro

627. pag. 66-66v.

Documento 31 (Pag. 55)

'Em nome de Deos amen. Saibão quantos este instromento de Subenfiteuticagão e

aforamento á fa.e do Prazo e Obrigugão virem q. no anno do Nascimento de Nosso Senhor

Jesus Christo de mil, e setecentos, outenta e sinco, aos vinte e sete dias do mez de Mayo, nesta

cidade de Lisboa na rua direita do Arsenal da Marinha, e escritôrio de mim Tabelião.

aparecerão prezentes a saber: de huma parte José Felix Venancio Coutinho, morador nesta

Cidade na rua direita dafreguezia da Raynha Santa Izabel, por Sy, e como administrador dos

bens do Cazal e Procurador dos mais herdeiros que ficarão de Seus Sogros Miguel Mendes da

Costa e Sua mulher Pathcia Maria já falecidos. por bem de huma escritura outorgada com os

mesmos herdeiros nesta Cidade na nota do Tabelião José Rufino de Andrade em dous de Junho

do anno de mil, e sete centos. e setenta; e de outra parte José da Serra, morador na rua do

Cabo da ditafreguezia de Santa Izabel, em nome, e como Procurador do Juiz, e mais Irmãos da

Confraha do Senhor Jesus dos Terremotos, cita na mesma Parochial Igreja, por virude de

huma Procuragão q. aprezentou e se treslada ao diante. E logo por elle José Felix Venancio

Coutinhofoi dito (...) que entre os mais bens do Cazal que administra, se compre-ende c Prazo,

de t/ue elle e os mais herdeiros dos ditos Seus Sogros são emfiteutas principais, e Senhorio

Directo o Provedor das Lezihas, em razão dos mesmos Seus Sogros o terem tomado de

aforamento emfatiota a Feiipe Peixoto da Sylva Couto e a sua mulher com a faculdade de

poderem subemfiteuticar, como consta de huma Eschtura celebrada nas notas de Luiz de Souza

Aranha Tabelião da Villa de Santarem em o phmeiro de Abril do anno de mil. e sete centos,

quarenta e tres- do qual Prazo trocara elle Administrador huma Pedreira com duas terras

misticas citas junto ao Arco do Carvalhão Suburbio desta Cidade, por outra Pedreira e duas

terras que no mesmo Citio possuhia o Illm.o e Ex.mo Sebastião José de Carvalho e Mello

Conde de Oeyras e Marquez de Pombal, de cuja troca e subrogagão se celebrou Escritwa nesta

Cidade nas notas do Tabelião Ignacio Correa de Souza e Andrade aos onze de Julho do anno

de mil, e sete centos, setenta e seis peio que ficou a Pedreiru e duas terras q. erão do dito

Ex.mo Marquez pertencendo ao dito Prazo phncipal, e os mesmos herdeiros com a faculdade

de as poderem subemfiteuticar, como ofazião de outras porgães de terras do mesmo Prazo: e se

tinha ajustado com o Juiz, e mais lrmãos da dita Confraha do Senhor Jesus dos Terremotos
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hum terreno a Ihes dar de subemfiteuticagão hum terreno das terras referidas, cito onde

t hamão os Pouzos freguezia de Santa Izabel. o quai parte do Norte com a estrada q. vai para a

P.ibeira de Alcantara, e tem por esta banda que he afrente cento, e secenta e sinco palmos, do

Nasccntc parte com terras vulgalmente chamadas do Bauto, e tem por esta banda duzentos. e

quinze palmos, do Poente parte com Olival da Quinta da Tinturaha e tem por esta banda

duzentos e sincoenta palmos, e do Sul entesta com terras do Bauto e Casas de José Militão, e

t'.'m por esta banda os palmos que verdadeiramente comtar por se não poder agora fazer

medigão certa. E assim disse elle José Felix Venancio Coutinho que por esta Eschtura na

milhor forma de Direito nos nomes que representa. e u face do Prazo principal do cazal que

udmtnistra dá de subemfiteuticagão e aforamento emfatiota para sempre o terreno assima

ueclarado, e confrontado á dita Confraria do Senhor Jesus dos Terremoios, para nelle

edifficarem huma Ermida do mesmo titulo e fazerem as mais bemfeitohas q. Ihe convierem e

isto porforo e pengão em cada hum anno de duzentos rs em dinheiro. livres de Decima para os

Fmfiteutas phncipais a quem serão satisfeitos por dia de Natal( ...i: declarando elle José Felix

Venancio Coutinho que faz esta subemfiteuticagão por tão diminuto foro nâo sô em attengão a

ser para edifficio do Culto Divino, mas a que o dito terreno he inculto de cascalheira que nada

rendia: e com a condigão de que se os foreiros nelle edificarem cazas as concenarão sempre

lcvantadas, e reparadas em quanto Suas Magestades o ouverem por bem e não se quizerem

servir do referido terreno para edifficagão do Seu Real Palacio, por q. a todo o tempo que o

quizerem edificar as demulirão, e cessará então de correr o foro: Porem no cazo das ditas

Cazas perecerem por agoa.fogo, terremotos, ou outro qualquer acontecimento, as tornarão a

re-edificar pondo-as no proprio, ou milhor estado em q. antes estavão; e na porta phncipal das

Cazas q. fizerem porão hum letreiro que diga
- Peixoto -

e não poderão os Subemfiteutas

vender, trespassar o Seu Dominio Util sem Licenga dos Emfiteutas phncipais (...) e do prego

por que assim se vender pagarão primeiro o Laudemio de vintena aos Senhohos Diurectos do

Prazo principal por assim ihes tocar naforma do aforamento feito aos ditos Migueí Mendes da

Costa e Sua mulher. (...)".

ANTT, Registos Notahais de Lisboa. Cartôrio n-1. Cx.132, livro 627, pag.61v-62.
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Documento32(Pau. 55)

"Em nome de Deos amen. Saibão quantos este Instromento de Subemfiteuticagão e

aforamento perpetuo á face do Prazo e Obrigagão virem que no anno do Nascimento dc Nosso

Scnhor Jesus Christo de mil. e sete ccntos. outenta e sinco, aos vinte e dous dias do mez de

Dezembro. nesía Cidade de Lisboa, na Rua direita do Arsenai Real da Marinha. e Eschioho de

mim Tabelião, aparecerão prezentes, a saber: de huma parte José Feli.x Venancio Coutinho,

morador nesta Cidade na Rua direita da freguezia da Raynha Santa Izabel, per sy, e como

administrador que he dos bens do Cazal. e Procurador dos mais herdeiros que ficarão por

falecimento de Seus Sogros Miguel Mendes da Costa e Sua mulher Pathcia Maria, por virtude

de huma Escritura celebrada entre clle e os mesmos herdeiros nesta Cidade nas notas do

Tabeiião José Rufino de Andrade em dous de Junho do anno de mil, e sete centos, e selenta; e

tle outra parte o II." R.do Padre José Crespo Geral da Ordem da Penitencia de Jesus Nazareno

e Superior do Scu Hospicio da Travessa de Nossa Senhora dos Milagres da d'tta freguezia de

Santa Izabel, ct.ni o R.do P.e Vigario Frey Thomaz Lee, ambos em seus nomes e aa mais

comunidade do mesmo Hospicio prezente e futura. E logo por elle José Felix Venancio

Coutinho foy dito perante mim Tabelião, e testemunhas ao diante nomeadas, que entre os bens

pertencentes ao Cazal que administra, se compreende o Prazo principal, e foros da Quinta

chamada do Cachopim. que entesta na Estrada que vay da dita freguezia da Raynha Santa

Izabel para o Citio do Senhor Jesus da Boa morte, e corre pela dita travessa ou Rua chamada

de Nossa Senhora dos Milagres, a qual os ditos Seus Sogros Miguel Mendes da Costa e Sua

mulher havião tomado de aforamento em fatiota, a Felipe Peixoto da Sylva Couto, e a Sua

mulher D. Mariu Joaquina da Serra de Moraes por Eschtura na nota de Luis de Souza Aranha

Tabeiião da Villa de Santarem em o primeiro de Abril do anno de mil. e sete centos, quarenta e

tres. com a faculdade de poderem subemfeuticar as quantidades de terra que Ihes paressese;

pelo que entre outros mais aforamentos que fizerão, derão de subemfiteuticagão a José Simoes

de Azevedo as porgôes de terra comfrente para a dita travessa de Nossa Senhora dos Milagres,

constantes de huma Escritura celebrada em minha nota aos vinte e sete de Janeiro de mii, e sete

centos, sincoenta e seis, e assim mais dous chaons na mesma travessa com a medigão e fundos

de terra declarados em outra Escritura tão bem outorgada em minha nota no mesmo dia. mez, e

anno ao R.do P.c Manoel Elias da C.unha Presbitero Secular, que delles cedeo, e se unlrão ao

Prazo Subalterno do dito José Simoes de Azevedo, por falecimento do qual ficou pertencendo á

viuva Sua mulher D. Anna Ritta Joaquina de Azevedo. que cazando segunda vez com

Bartholomeu Nunes Oltreman consentirão ambos em q. os ditos Padres da Penitencia fizessem

nos ditos chaons o seu Hospicio, e habitagão; mas vindo depois a falecer o dito Barthiiomeu

Nunes Holtreman, e ficar a dita Sua mulher como herdeira de ambos os ditos Seus maridos

pertencendo o Util Dominio dos refehdos Prazos Subalternos, e sendo tão bem falecidos os

Sobreditos Emfiteutas phncipais Miguel Mendes da Costa e Sua mulher dizistia a dita viuva D.
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Anna Ritta Joaquina de Azevedo dos refehdos chaons, e subemfiteuticagôes afavor do Cazal, e

herdeiros dos mesmos Emfiteutas phncipais. como consta de huma Escritura celebrada nesta

minha nota no dia de ontem vinte e hum do corrente mez de Dezembro de mii, e sete centos,

í.utenta e sinco. E disse mais elle José Felix Venancio Coutinho, que por outra eschtura tão

hem outorgada cm minha nota aos tres de Abril do anno de mil. e sete centos, setenta outo

havia elle em nome do Cazal que administra dado de subemfiteuticagão a Lucas Germano

Garcez Paiha de Aimeyda hum terreno do dito Prazo principal. todo murado em q. se achão

humas cazas \>randes muito antigas. e aruinadas. e huma cisterna, o qual terreno faz frente

para a dita Rua direita de São Miguel com duzentos e vinte e sete palmos e tem defundo cento,

e outenta e sete palmos. e parte do Nascente com a dita travessa de Nossa Senhora dos

Milagres. e do Sul com os chaons sobreditos, e pelas Suas devidas confrontagôes, do qual

tirreno dezestio o Subemfiteuta por outra Escritura (...). E por que os ditos R.dos Padres da

Ordem da Penitencia de Jesus Nazareno precizavão ocupar os refehdos chaons e terrenos com

c dito Seu Hospicio e nova Igreja que se hade edificar na conformidade das Reaes Ordens que

Suas Magestades forem servidas determinar por sua benignidade e grandeza Disse elle dito

José Felix Venancio Coutinho. que pela prezente eschtura na milhor forma de Direito per Sy,

cm nome dos mais herdeiros do Cazal que administra da de subemfiteuticagão e aforamento

cmfatiota para sempre os mencionados chaons e terrenos, (...) com tudo o mais que os ditos

Padres athé o prezente ocupavão por qual quer outro titulo q. fosse, e bem assim o de que

dizistio o dito Lucas Germano Garcez Palha e Almeida com as cazas veihas, ruinas e cisterna

c. nelle se achão, e com as medigôes e confrontagôes que verdadeiramente tudo tiver e se

cchar: Desta Subemfiteuticagão assimfaz aos ditos R.dos P.es (...) por foro e pengão em cada

lum anno dc sincoenta e nove mil, cento e setenta rz em dinheiro de contado, livres de Decima

c de outro qual quer tributo, ou encargo para os Emfiteutas principais (...)".

ANTT. Registos Notariais de Lisboa. Cartôrio n°l, L.629. pag.45-46.
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Documento 33 (Pag. 56)

"(...) No uiino do nascimento de Nosso SenhorJesus Christo de mil settecentos e oitenta e

oitto: em vinie e quairo dias do mes de Janeiro nesta cidade de Lixa defronte da hreja da

Magdaiena em o meo escritorio aparecerão presentes de huaparte Antonio Simpiicio Friz como

Procurador do líl.mo e Ex.mo Conde da Ega, Avres de Saldanha dc Albuquerque Coutinho

Mattos e Noronha, do Concelho de Sua Mag.e F.ma Gentil Homem da Camera do Serenissimo

Snr. Infante, Comendador na Ordem de Christo, Alcaide-môr das Villas de Guim.es e Soire

(...); de outra Antonio dos Santos. com fabrica de velas de sebo a Boa ora freg.A da Ajuda, e

stta mul.er (...). E por elle Antônio Simplicio Friz foi d.to (...) que o dito Ex.mo Seu Const.e hé

Snr de varias terras no dito sitio da Boa Ont pertencentes ao seu morgado em que varias

pessoas tem edificado casas huns com titulos e outro.s pela mayor parte sem elles, digo casas e

Barracas pela mayor parte sem titulo algum sendo hua delas José Machado Correa. primeiro

marido da d.a Margarida Ferreira, que edificou duas moradas de casas em hum terreno no

mesmo sitio da Boa Ora, por isso em nome do mesmo Ex.mo Seu Const.e, por esta eschptura.

(...) afora e dá de afforamento (...) emfatiozim perpetuo a elles (...) o terreno em que se achão

as ditas casas edificadas (...) o quai tem na testada da parte Nascente e rua direita sessenta e

seis palmos, e (...) correndo para Poente noventa e hum até encostar-se ao muro da quinta do

seu Ex.mo Const.e chamada do Almargem, e confronta pela parte do Norte com o Predio de

Francisco Carvalho e do Sul como o de Felix Cezar, e isto peloforo e porgão anual de quatro

mil e oitocentos reis (...) que tanto importa pela medigão regulada aos oitenta reis cada palmo,

por se discontar nos da frente os q.faltão p.a preencher os cem de fundo, cujo prego hé o q.

Sua Ex.a tem novamente estabelecido por equidade com os foreiros de Sua Mag.e e assim o

houver por bem de quem tem alcangado Provizão para poder proceder nos afforamentos das

ditas terras visto serem de morgado e se acha registada na Chancelaria mor do Reino (...)".

ANTT. Cartôrios Notariais de Lisboa. Cartôrio n-1 1. Cx.150, Livro

699. pag.77v-78.
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Documento 34 (Pag. 57)

Em nome de Deos amen. Saibaô quantos este Instromento de Aforamento emfatiota e

Cbrigagaô virem que no anno do Nascimento de Nosso senhor Jezus Christo de mil, e sete

ccntos, outenta e quatro. aos quatorze dias do mez de Junho, nesta Cidade de Lisboa (...)

apareceraô prezentes a saber: de huma parte Valentim dos Reys em nome, e como Procurador

qte he da Meza da Irmandade de Nossa Senhora da Ajuda de Beilem cita na Real Capella. e

Parochial Igreja da mesma invocagaô; e para este acto com Procuragaô especial dos

Menzahos actuaes da mesma Irmandade (...); e de outra parte Joaô Alves morador .a dita

fieguezia de Nossa Senhora da Ajuda Suburbio desta Cidade. E logo por elle Valentim dos Reys

foi dito (...) que entre os bens de que a dita Irmandade (...) he Senhora e possuidora, e de que

está de manga, e pacifica posse de tempo immemorial a esta parte, Saô humas terras na esirada

Real. que vay de Alcantara para a Ajuda no Citio do Senhor Jezus do Cruzeiro, que por terem

pouco rendimento, e muitas pessoas pertenderem nellas edificar cazas, se rezolvera a dita

hmandade a aforalas em Prazos divedidos, o que era mais util, e de maior rendimento para o

cttlto de Nossa Senhora; e assim tinha feito varios aforamentos a diversas pessoas, e hum dos

seus foreiros era o dito Joaô Aíves, ao qual faltava fazer escritura de hum chão em que está

cdificando cazas no dito Citio do Senhor Jezus do Cruzeiro junto a outras de que tem eschtura;

e sendo este dito chaô medido, e confrontado, se achou ter da parte do Nascente dezasete varas,

e partir com as outras cazas e Prazo do dito Joaô Alves; e da parte do Norte treze varas e

partir com quintal de Francisco Teixeira; do Poente dezasete varus e partir com terra da dita

hmandade; e do Sul treze varas, e partir com travessa e cazas de Pedro Esprial; e em razaô de

S<>r quarteira ao Reguengo da Fazenda Reai foi por parte della avaliado o ficar Sem Coltura

com afactura das Cazas em huma quarta de trigo macho cada anno de pengaô certa, que se Ihe

pôs por encargo em Lugar do quarto, posto e entregue â Custa do foreiro por d'ta de Nossa

S/nhora de Agosto no Celeiro de Sua Magestade (...). Que o dito foreiro fechará o dito chaô

em Roda, tomando sobre Sy as agoas pelo modo q. Ihe parecer, sem deitar as mesmas agoas,

iv.'m outra alguma couza para os predios dos mais vezinhos Emfiteutas das ditas terras, nem

lh.es poderá embarassar o edificarem, e Levantarem as Suas prophedades como quizerem (...).

Que sobrc a porta principal das Cazas será elle foreiro obrigado a pôr hum Letreiro esculpido

em pedra q. diga
- Foreiras â lrmandade de Nossa Senhora da Ajuda

-

com o seu numaro que

se seguir aos mais Prazos (...)".

ANTT, Cartôrios Notariais de Lisboa. Cartôrio n'-l. Cx. 132. Livm 624, pag. 23v-24.
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Documento 35 (Pag. 62)

"Em nome de Deos amen. Saibtio quantos este Instromento de Contrato de Obras,

quitagão, e obrigagão virem q. no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil, e

setc centos. outcnta e nove aos seis dias do mez de Fevereiro, nesta Cidade de Lisboa na rua

direita do Arsenal Real da Murinha. e Eschtôho de mim Tabelião. aparecerão prezentes, a

saber: de humti parte Francisco Antônio Ferreira Architecĩo da Reedificagâo da mesma

Cidade, em nome, e como Procurador do Illusthssimo Diogo Ignacio de Pina Manique, Fidalgo

da Casa de suaMugestade, seu Concelho, Dez.or do Pago Intendente Geral da Policia Ua Corte

e Reino. Admimstrador gerai da Alfandega grande desta Corte. e Feitor Môr do Retno. por

hum Alvará de procuragão de sua Letra e Sinal que reconhego ser verdadeiro, e se tresladará

ao diante, e de outra parte os Mestres de Obras. Jeronimo da S.a Neves do Officio de Ctnteiro,

Feliciano José dos Reys do Officio de Pedreiro, e Manoel da Costa do Officio de Carpinteiro.

moradores nesta Cidade. E logo por elles partes nos nomes q. representão foy dito perante mim

Tabclião, c testemunhas ao diante nomeadas estar o dito Dez.or do Pago e Intendente geral da

Poiicia ajustado com elles Mestres, para estes todos tres haverem de levantar huma

propriedude dc casas que elle quer edificar junto ao Arco da rua dos Remolares desta Cidade

cujo contrato celebrarâo pela presente Escritura, com as condigôes e clausulas seg<tintes=

Cantaha. Por palmo de lancii de pedra bastarda ou rija lavrada de escodo na frontaria palmo

por palmo assentado em seu lugar, a cento e setenta reis= Por palmo de lancil ordinaho da

d'tta pedra assentada em seu lugar a cento, e vinte reis: por palmo de pedra muâ em pripiendos

assentada em seu lugar noventa rs: 0 palmo de pedra bastarda ou rija lavrada de picola em

cheninez assentada em seu lugar cento e vinte >\s. 0 palmo de pedra bastarda lavrada de picola

em pilares, respaido. e em arcos assentado em seu lugar a cento e sincoenta rs: a ^ara de

enxelharia de pcdra bastarda de exoda e socns na frontaria assentada em seu lugar a mil e

duzentos reis: a vara de enxelharia bastarda e lavrada de picola assentada em seu lugar a seis

centos e sincoenta reis: a vara de enxelhaha bastarda e lavrada dc escoda em cunhal com sua

boquilha assentada em seu lugar a mil duzentos e sincoenta rs: a vara de enxelharia bastarda

lavrada de escoda em pilastras da frontaria a mil e duzentos rs: a vara de lineal de pedra

bastarda na simalha e cunhaes lavrada de escoda sentada em <■ iugar a nove mil e seiscentos

rs: a vara de lineal de pedra bastarda, moldura da arquitravu -s cunhaes, assentada em seu

lugar a mil, e outo centos rs: a vara de lineal de pedraria em degrao com colarete assentada

em seu lugar a mil. e outo centos rs: a vara de lagedo para assento de pedraha assentada em

seu lugar a seis centos rs: a vara de lagedo no pavimento das loges sendo grosso de boa

qualidadc assciuado em seu massame de pedra e cai. e bem apareihado, a seis ccntos, e
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hncoenta rs: por cada sacada de pedra bastarda com dez palmos e meio de comprido e quatro

de largo, e hum de grogo, sentada em seu lugar sete mii rz: Alvenariu: A braga de abertura em

alicercc, deitando fora os entulhos nos vassadoiros a mil. e quatro centos rs: A braga de parede

de pedra e cai nos alicerces sinco mil e quinhentos rs: A braga de parede de pedra e cai

guamecida de branco a seis mil e outo centos rs: A braga de abobeda em arcos e sobrearcos

yuarnecida de branco a seis mil e outo centos rs: A braga de telhado mouhscado com telha

nova a dous mil reis: A braga de cano dobrado sendo a segunda fiada com telhôes, e suas

bordaduras. a outo centos rs: A braga de ladrilhos nas ladeiras das chamines. e estrados das

ditas a dous mil rs: A braga superficial de pano de iijolo nos panos e capelo da chaminé, a

dous mil rs: A braga de frontal de alvenaha em divizôes cheyos com tijolos. guarnecido de cal

branca a dou.s mil rs: A braga de fasquiado guarnecido de cal branca a outo centos rs: A braga

de simalha de Alvenaha na frontaria com dous palmos de balango, e o mesmo de altura com

l'tgedo na grade do quadrado e este rebaixado parafazer a sua muxeta, medida linealmente, a

seis mil reis: o paimo de pedraria tosca em liadoiros no fundamento a setenta reis: cada

passadeira da serventia dos telhados tendo tijolo a setenta rs: 0 palmo de ranhura nos peitoris

para assento do resguardo dos caxilhos, a sincoenta rs: Por cada buraco dos parafuzos das

portas das loges a cem rs: Por cada buraco de parafuzo nas janelas a sincoenta rs: Por cada

buraco de parafuzo em caxiihos de vidraga em toda a obra a trinta e sinco rs: Por cada buraco

t'e cancaro a vinte rs: Por cada assento de gatos abertos os buracos na pedraria. e rebaixados

c xumbados na mesma a cem rs: Por cada arratel de ferro em gatos a secenta rs: Por cada

urratel de ferro em linhotes a setenta rs: Por cada arratel de ferro em grades macho e femea

ussentado em seu iugar a cem rs: Carpinteiro: Por cada braga de madeira de castanho nos

madeiramentos groga assentada no seu lugar, a nove centos rs: por cada braga de madeira de

tastanho ordinario assentada em seu lugar a seis centos e sincoenta rs: Por cada braga de

madeira de castanho delgado assentada em seu lugar a quatro centos reis: A duzia de taboado

t')Sco de casquinha dobrada em sintas, espigôes e barbates do madeiramento, em tapumes de

t ibiques a sete mil e duzentos rs: a duzia de taboas de casquinha dobrada serrada a dousfios e

xanfrado assentada nos madeiramentos para o seu guarda pô, e em forros de tetos se forem

precizos para ser fasquiado, a dous mil, e outo centos rs: a duzia de serrafos de Flandres de

tuboa groga em contrafeitos, medido com o soiho, a mii, e quinhentos rs: a duzia de taboa de

casquinha dobrada defolha ti banda. limpo, e aberto de meyofio assentado em soalhado a seis

rtil e seis centos rs: a duzia deforro debruado de madeira de casquinha nos tectos das casas, a

tres mil rs: a duzia de taboa de casquinha serrada a meyo em guarnigôes dos alizares, a quatro

mil, e quinhentos rs: a braga de fasquiado de arcos e divizôes, e em tecto das casas para

cstuque, a mil. e sete centos rs: a braga de vigamento de viga, tendo a viga palmo e meyo de

yroqo cm quadro serrada a quatro, assentada em seu lugar a mil, e quinhentos rs, e sendo de

Leiria a mil e trezentos rs: a braga do dito vigamento com a mesma gravura assima dita

serrada a seis, assentada em seu lugar, mil, e duzentos rs, e sendo de Leiria a mil reis: a vara
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de degrao de escada de taboado de casquinha dobrada. e os cobertores de viga de Flandres. ou

do Pinhal da Ravnha com palmo c meyo de largo, e hum quarto de grogo com seu focinho,

scntada cm seu lu^ar a mii reis= a vara de degrao de madeira de casquinha de folha fora

sentada cm seu lugar seis centos e sincoenta rs: a vara de degrao de mudeira de casquinha

scrntda ao meyo scntada em seu lugar quatro centos rs: Por cada janella de peito nafrontana

de ditas meyas assentada em caixilho de duas travessas engradadas com almofada ao alto com

suas ferragens precizas e porfora com seus caixilhos de vidrassa e dous meyos assentado em

seu aro para ctrrer com taboa no peito, tendo o caixilho vinte e quatro divizôes para vidros,

tudo feito de madeira de casquinha dobrada a vinte mil rs: Por cada janella de sacada na

frontaria dc duas meyas com almofada em baixo. com seus postigos almofadados q, abrão, e

por fora seit cai.xilho de vidrassa como se costuma fazer nas ruas novas, tudo de maaeira de

casquinha dobrada assentada em seu caixilho. com suas ferragens precizas, trinta mil rs: por

cada janeila na frontaha das agoas furtadas de pé direito q. tem de vão dez paimos de alto e

sinco de largo, sendo feita de duas meyas, e por fora com seu caixilho de abrir para vidros.

tudo madeira dc casquinha dobrada com suas ferragens precizas dezaseis mil rs: Por cada

porta das interiores tendo o vão sinco palmos de largo, e catorze de alto de duas mevas

engradadas com sua almofada ao alto. com travessa quefinja bandeira com caixilho de vidraga

com dez divizôes para vidros, tudo madeira de casquinha com suas ferragens precizas, aezaseis

mil rs: Por cada porta nafrente com dez palmcs de largofeitas como a de sima, sendo os lemes

de tres palmos digo de largo de duas meias com tres travessas metidas â cola, assentada em

caixilho com sua bandeirafixa, com tres lemes de rebite cada porta quatro palmos de comphdo

cravados com prego de cabega alttt com sua tranca groga, e fichadura de caixa reforqada, e

feixos pedreiros em baixo, e as suas portas com seus postigos por sima nas janelas do antesoío

com as ferragens precizas como as das portas, tudo madeira do Brasil, outenta e setc mil, e

duzentos reis: por cada porta nafrente q. tem sete palmos de largofeita como a de sima, sendo

o leme de tres palmos de comphdo, com suas portas na janela do antesolo, tudo madeira do

Brasil com suas ferragens precizas, sessenta mil reis= Que pelos referidos pregos seráo elles

Mestres obrigados a construir a dita obra com bons nuttehais, e com toda a fortaleza e

scguranga, sendo a parede e aiicerces athé o phmeiro vigamento de alvenaria rija, e desta

altura para sima menos hjafeita com cal de Alcantara trassada, hum sesto de cal com dous de

arcia viva. e oufo de cal com tres de areia alternativamente; e os alicerces estando abertos e

prontos para se cncherem avizarão ao Senhorio para se medirem: como os mais occultos, como

aspedras dos liadoiros nosfundamentos, madeira tecida nosfrontaes, e em mbiques antes q. se

cmbocc para se ver se o tabuado vay na grossura do contratado (...) ".

ANTT, Registos Notariais de Lisboa, Cartôrio n" 1. Mago 133, Cx.135, livro 639.

pag.72v.
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Documento 36 (Pag. 63)

Em nome de Deos amen: Saibam quantos este instrumento de Contrato de Obras e

obrigagum virem que no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mii sette centos

noventa e hum, aos doze dias do mez de Agosto nesta Cidade de Lisboa na rua nova da

Princesa freguesia de Sam Nicolao e casas de morada de Felicianno José dos Reys M.e

Fedreiro donde eu Tabelliam vim. e ahy estava presente de huma parte e de outra Domingos

Congalves Chaves, negociante morador na rua dos Algebebes.freguesia de Sam Juliam.E logo

por elle Domingos Gongalves Chaves foi dito perante mim Tabeiliam. e testemunhas adiante

nomeadas que elle se tinha justado e contratado com o dito M.e Pedreiro Felicianno José dos

Revs. e com o M.e Carpinteiro Manoel José da Costa para estes ihe haverem de fazer a

medigam e pelos pregos pacteados entre ellas partes huma prophedade de casas na forma do

prospecto dtt Cidade em hum cham que elle Domingos Gongalves Chaves havia rematado na

r.ta direita da Magdalena para onde faz a frente phncipai, e outra frente para a travessa de

Sam Juiiam de que tinham celebrado Escriptura do dito Contrato na nota do Tabelliam Antônio

Nunes Soares Correa. aos vinte dias do mez de Agosto do anno de mii setie centos e outenta e

nove tinham elles Mestres dado principio a dita obra, e chegaram as frentes athe o primeiro

pavimento, e porque elles todos trez tinham convindo em redamar a dita escriptura por justos

motivos que para isso ouveram de que se celebrou Escriptura de reclamagam na nota do dito

Tabeliiam Antonio Nunes Soares Correa aos trinta dias do mes de Julho do presente anno,

tcndo-se antecedidamente medido a dita obra peios Mestres da Cidade Luiz Antonio Seabra e

Amonio dos Santos Guerra de que passaram a sua certidam peio que respeitava ao seu Officio

de Pedreiro, e no que respeitava ao Officio de Carpinteiro, pelos Mestres Francisco Xavier da

Rosa e Sevehno Antonio de Aimeida tambem Mestres da Cidade que tambem passaram a

Certidam que cada huum delies partes tem em seu poder, e ficaram todas as contas

pertencentes a dita Obra justas e findas. E porque elle Domingos Gongalves Chaves agora se

havia justo, e contratado com o dito Mestre Pedreiro Felicianno Jose dos Reys em este Ihe

haver de continuar, e cabar a dita Obra nam so pelo que respeitava ao seu Officio de Pedreiro,

mas tambem dos Officios de Carpinteiro e Canteiro pondo elle Mestre todos os matehais

percisos para a dita Obra pelos pregos justos e pacteados entre elles partes, e condigoes e

t lausulas seguintcs= Que elle Mestre na dita Obra executará a planta que ja na sua mam se

ucha assignada por elles ambos, ficando a arbitrio do dito Mestre o podello emandar para

melhor no caso de neila achar algum defeito que prejudique a elle Domingos Gongalves

Chaves, pagando os jornais de todos os Officiais e trabalhadores por sua conta delle Mestre, e

u medigam pelos pregos pacteados com elle senhorio na forma seguinte = Cantaria= Por

palmo de lancil de pedra bastarda ou rija lavrada de escoda nas frontarias, palmo por palmo
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assentado em seu lugar a Cento e settenta reis= Por palmo de lancil ordinario da dita pedra

assentada em seu lugar noventa reis= O Paimo de pedra muar em perpienhos, assentada em

seu lugar noventa reis= 0 Palmo de pedra bastarda ou rija iavrada de picola digo. de pedra de

escoda nas Cheminés a Cento e settenta reis. assentada em seit lugar= 0 palmo de pedra

bastarda lavrada de picoia em pilares. e respaldo em arcos. assentaaa em seu lu_iar a Cento e

sincocnta reis, a vara de Enxelhaha de pedra bastarda de escoda, em socos na frontaria,

assentada em seu lugar. a mil e duzentos reis= a vara de enchelharia bastarda lavrada u'e Roda

assentada em seu lugar. a seis centos, e sincoenta reis= a vara de Enchelharia bastarda,

lavrada de escoda em Cunhal, com sua boquilha. assentada em scu iugar a mil, e duzentos, e

cincoenta reis= a vara de Enchelharia bastarda lavrada de escoda em pilastras da fron;aha, a

mil, e duzentos reis= a vara ninial de pedra bastarda na simalha e cunhaes lavrada de escoda,

sentada em seu lugar. a nove mil. e seis centos reis= a vara de ninial de pedra bastarda,

moldura de alquitrave dos Cunhaes, sentada em seu lugar a mil, e outo centos reis= a vara

ninial de pedraria em degrao, com coiarete. assentada em seu lugctr, a mil, e outo centos reis=

a vara de la^edc para assento de pedraria, assentada em seu lugar, a seis centos reis= a vara

de lagedo no padmento das loges, sendo grogo, e de boa qualidade. assentado em mesume de

pedra. e cal, e bem aparelhado a seis centos, e cincoenta reis= Por cada sacada de pedra

bastarda com dez palmos e meio de comprido quatro de largo, hum de grogo. sentado em seu

lugar sette mil rtis= Alvenaria= A braga de abertura de alicerce, deitando fora os entulhos nos

vasadouros, a mil, e quatro centos reis= A braga de parede de pedra, e cal nos alicerces. a

sinco mil. e quinhentos reis= A braga de parede de pedra, e cal, guarnecida de branco a seis

mil. e outo centos reis= A braga de abobeda em arcos. e sobrearcos. e onde mais se fizer,

guarnecida de branco, a seis mil e outo centos= a braga de telhado mouriscado, com teiha

nova. a dou.s mi! reis= a obra de cano dobrado, sendo a segunda fiada. com telhoes, e suas

bordaduras a outo centos reis= a braga de ladhlhos nas lareiras, e entradas da chaminé a dous

mil reis= a braga superficial de pano de tejollo, nos panos, e capello da Xaminé, a dous mil

reis= a braga defrontal de alvenaha em divisoes cheio com tejollos guarnecido de cal branca a

dous mil reis= a braga de fasquiado guarnecido de cal branca, a outo centos reis= a braga de

simalha de alvenaha na frontaria, com dous paimos de balango, e os mesmos de altura, com

iagedo na grade do quadrado, e este rebaixado, parafazer a sua muxeta, medida iinialmente, a

seis mil reis= O paimo de pedraha tosca em liadoros no fundamento, a settenta reis- Cada

passadeira da serventia dos telhados, tendo tejolo, a settenta reis= 0 palmo de ranhura nos

peitohs para assento de gatos abertos os buracos na pedraria, rebaixados, e chumbados na

mesma a cem reis= Por cada arratel de ferro em linhotes settenta reis= Por cada arratel de

fcrro em gato.s settenta reis= Por cada arratel deferro em grades de macho efemea, assentado

em seu lugar u cem reis= Carpinteiro= Por cada braqa de madeira de Castanho nos

madciramentos groga assentada no seu lugar a nove centos reis= Por cada braga de Castanho

ordinario, assentada em seu iugar a quatro centos reis= A duzia de taboado tosco de
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Casquinha dobrada em sintas, espigôes. barbates. divisôes de madeiramentos, com tapumes de

t.tbique a outo mil reis= A duzia de taboas de casquinha dobrada, serrada a dous fios,

xanfrada assentada nos madeiramentos para o seu guarda pô e forros dos ditos se forem

precisos. para ser fasquiado. a trez mil. e sessenta. e sinco reis= A duzia de Sarrafos de

fandres de taboa groga, e contrafeitos, medido como solho, a mil, e outo centos reis a duzia de

taboas de casquinha dobrada, de folha a banda. limpo, e aberto do meio fio, assentado em

soalho a sette mií, e quatro centos reis= a duzia de forro debruado de madeira de casquinha,

nos tetos das casas. a trez mil duzentos sessenta e sinco reis= A duzia de taboa de casquinha

cerrada a meio, em guarnigôes dos alizares= a quatro mil e nove centos reis= A braga de

fasquiado de arcos, divizôes, e em tetto das casas para estuque de arco= a mil. e sette centos

reis= a braga de vigamento de viga tendo a viga palmo. e meio de grogo em quadro. serrada a

quattro, assentada em seu iugar. a mil, e seis centos reis, e sendo de Leiria a mil, e trezentos

r<<is= A braga do dito vigamento, com a mesma grossura assima ditta serrada a seis, sentada

cm seu lugar a mil, e trezentos reis; e sendo de Leiria a mii reis= a vara de degrao de escada

de taboado de casquinha dobrada, aos cobertores de viga de Fiandres, ou do Pinhal da

Raynha, com palmo, e meio de largo, e hum quarto de grosso. com seufocinho, sentada em seu

lugar, a mil, e cem reis= a vara de degrao de mudeira de Casquinha, serrada ao meio, sentada

em seu lugar, quatro centos, e sincoenta reis= Por cada porta das intehores, tendo o vam sinco

pjlmos de largo e quatorze de alto, de duas meias engradadas com sua almofada ao alto, com

travessa que finge a bandeira, em caxilho de vidraga, com dez divisôes para vidros, tudo de

madeira de casquinha, com suas ferragens precisas, dezasette mil, e quatro centos reis= e no

c<izo de o vam ter seis palmos, será medido, e avaliado o excesso= E toda a mais obra que aqui

n:tm vai declarada com pregos estipulados por nam lembrarem assim como a p digo estipulados

assim como as portas pequenas nos intehores em razam de se nam saber a altura nem iargura

delias seram avaliadas á porgam dos pregos da medigam deste Contrato: E no que respeita ás

gradcs de ferro das sacadas, e varenda das frontarias principaes, azolejos, pinturas, vidros, e

ttssento de portas, ejanellas das frontahas, por se achare já feitas as suas portas em poder do

scnhoho da propriedade , sertí tudo o que faltar medido. e avaliado pelos respectivos Mestres

dos Ojflcios a que pertencerem= Que elle Mestre será obrigado a dar prompta, e acabada a

d'ta Obra com toda a peifeigam da Arte, nam sô pelo que respeita ao seu Officio de Pedreiro,

icas a todos os mais Officios, a que por esta Escriptura fica obrigado, efinda que seja de todo

a dita obra, e tirada a Certidam da sua medigam. e achando-se ter dado a obra alguma couza

de sy, c nam se achar feita com a seguranga devida, serú obrigado elle Mestre a desmanchar e

fazer a sua propria custa tudo o que estiver imperfeito, e precizo fôr para a seguranga da

n'.esma obra= E para satisfagam de toda a importancia desta obriga se obriga elle Domingos

Congalvcs Chaves, hir dando por conta da mesma dous Contos, e quatro centos mil reis, de trez

em trez mezes, de quefará o primeiro pagamento no dia ultimo de Outubro deste prezente anno
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e dahy por diante hirá continuando com outra igual quantia, tambem de trez em trez mezes. the

total extigam da importancia referida (...)".

ANTT. Cartôho Notahal dc Lisboa n° 1. Cx.136, Livm 647, pag. 14. 14v. 15, 15v.

Documento 37 (Pag. 64)

"Saibtio quantos este instrumento de contrato de obra e obrigagão virem que no anno do

Nascimento de Nosso Snr Jezus Christo de mil setecentos e oitenta e dois: em vinte e sete dias

do mcz de Margo nesta Cid.e de Lx.a defronte da Igreja da Magdalena, em o meu eschtoho

aparecerão prezentes de hua p.te Joze Nicolau da Costa Negociante m.or nesta Rua u'ir.ta da

Magdalena, de outra Gabhel Alz. m.e pedreiro m.or (...) na rua da Conceigão ao Pombal. E

por clles p.esfoi dito a mim Tabellião (...) q. tendo elle Joze Nicolau da Costa dado principio a

edificar hua sua propried.e de cazas na Rua Bella da Rainhafreg.a de S. Nicolau e querendo-a

dar de impreitada pelo q. respeitava ao officio de pedreiro até se finalizar, se ajustou ou

contratou com elie M.e Gabriel Alz. pela forma e com as clausulas e obrigagoens seg.es= Que

eiie m.e se obrigava afazer toda a obra do seu officio de maons. a saber cada braga de parede

de dozentos e cincoenta palmos cubicos. a mii e oito centos reis. rabocada e goarn?cida, a

braga de frontal de cem palmos, cheyo e goarnecido, a prego de setecentos reis; a braga de

fasquiado tambem de cem palmos, rabocada e goarnecida a dozentos e cincoenta reis, medida

como he estillo praticado a braga de tilhado amouhscado dos mesmos cem palmos, a trezentos

e scsscnta reis; a braga do dito sendofeito de baladio para resguardo da mesma obra, a cento e

vinte; e a braga de pano de chamines dos refehdos cem palmos, a setecentos e sessenta reis;

Que toda esta obra promete elle m.e fazer com toda aquela perfeigão e acceyo que requer a

urte; aliar e recahir sobre elle todo o prejuizo q. cauzar na imperfigâo da mesma obra (...)".

ANTT. Registos Notariais de Lisboa. Cartôrio rf 1 1. Cx. 146, livro 677, p.75v-76

Documento 37A (Pag. 64)

"Saibão quantos este instrumento de contrato de obra e obhgagão virem que no anno do

Nascimento de Nosso Scnhor Jesus Christo de mil settecentos oitenta e dous . em vinte e sete

dias do mez de Margo nesta Cid.e de Lx.a defonte da Igreja da Magdalena em meu eschtoho

apparecerão prezentes de hua parte Joze Nicolao aa Costa Negociante m.or nesta Rua direita

da Magdalena, De outra Joze Antonio Duarte m.e carpint.o m.or na Rua do Telhal. E por elles

Partes foi dito a mim Tab.am (...) que tendo elle Joze Nicolao da Costa dado phncipio a
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cdeficar hua sua propricdadc de cazas na Rua Bela da Rainhafreg.a de S. Nicolao e querendo-

c dar de impreitada pelo que respeitava ao officio de carpinteiro até com effeito de finalizar,

pedira a eíle dito Joze Antonio Duarte para q. ajuizesse tomar a sua conta não tendo duvida

cstipulur o seu contrato nu forma e com as condigoens. clausulas e obrigacoens seguintes. Que

ílle mestre se obrigava afazer com toda a prefeigão e acceyo e na forma do risco e plantas q.

tstão tiradas cujas plantas ambos assignam: toda a obra pertencente ao seu officio de

t arpinteiro per si . e seus officiaes na d.a prophedade dele Joze Nicolao da Costa até de todo

serfinda. Que o primeiro e segundo andar serão fe'ttos p.a hum so morador= Que o terceiro e

ugoas fortadas para dois moradores; fazendo nas mesmas agoas fortadas huma caza com

serventia para o tilhado, separada das nuiis acomodagoens. cujos feitios serao conforme o

comum das mais propriedades= Que eile senhorio se obrigava a por na obra á sua custa todos

os generos ou matehaes queforem precizosi ...)= Que o mesmo senhoho se obriga mais a que

aara a elle m.e pela factura da refehda obra de carpintaria de suas maons conforme o seu

ajuste, a quantia de hum conto e cem mil r.s que serão pagos em pagamentos de todas as

S'.'manasí...)".

ANTT, Arquivos Notariais de Lisboa. Cartôrio n- 1 1, Cx. 146, livro 677, p. 76v-77.

Documento 38 (Pag. 65)

"Em nome de Deos Amen Saibaô quantos este instrumto de Contrato de obra e obrigagaô

virem q. no anno de Nosso SenhorJesus Christo de mil sete centos noventa e hum em trinta dias

do mes de Dezembro nesta cidade de Lisboa defronte da Igreja da Magdalena em o meu

escritorio apareceraô presentes Francisco da Costa Chaves ourives do ouro com logea na

mesma Rua; e bem assim Joze Antonio Duarte mestre do officio de Carpinteiro mor.or a

Cotovia junto a Mai dagoa freg.a de S. Joze e Manoel Loureiro, m.e do off.o de Canteiro,

mor.or na Adissa. Por elles partes foi dito (...) q. tendo elle Francisco da Costa Chaves

r/matado na dita rua dos ourives do ouro hum chaô no lado do Nascente, defronte do

quarteiraô da Igr.a de N. Sra. da Vitoria, com tres portas de frente (...) e querendo edeficar

propriedade a fundamentis sc ajustava com elles mestres em ihe dar de empreitada a carga

si'rrada peio prego e debaixo das condigoens clausulas e obrig.es seguintes
- Que elles mestres

executaraô a planta q. Ihesfor entregue assinada por elle senhoho da obra fazendo o prospecto

q. tambem se Ihes entregar. pondo nas frontahas boas cantahas de pedra, rija, clara, e seraô

todas as cantarias tanto dafrente, como do saugaô gateadas naforma do estillo do officio, e os

alicerces seraô bemfeitos perfundados até ao chaô mais fixo com sete palmos de largo, e com

bons fundamentos de cantaha (,..)será toda a frente de perpianhos até sacadas, as Lojas do
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chaugaô será tudo lageado havendo dez agoadouros no chaugaô p.a as agoas dos Telhados;

hum pogo com bocal de cantaria. Seraô as paredes dafronte da rua e chaugaô de tres palmos e

meio de grogo té o primeiro andar, e a devizoria de tres palmos. Seraô mais as paredes

aíinhadas com iinhotes deferro aonde hé costume. Todas as paredes forradas de Cantaha pelo

chaô: será a sobredita obra composta de tres portas defrente levando tres andares de altura, e

agoas furtadas dc pé direito e sobreagoa furtada de pé direito á p.te do chaugaô com huma

trapeira do melhor gosto. Tera a mesma prophedade cincoenta e tres palmos defundo com sua

coluaca de lagedo ranhurado e os canos seraã encanados no cano Real q. tera tres palmos de

Largo Lageado . furrado de enchelharia ou Lages. Que havera baranda gerai sobre a simalha

real com sua grade de risco, como tambem nas janelas de sacada do primeiro andar, e tambem

grades deferro de maxo efemea nas janelas das Logeas do chaguaô (...) Sera o phmeiro lance

da escada geral degraos de cantaha e haverá em todas as cozinhas poaes p.a potes: seraô as

chaminés de cantaha degasto de picoia como hé costume. Seraô as cazas todas da frente

azulejadas com azulejo dafabrica Real; nas cazas principaes a sete, alcobas a cinco, cozinhas

e cazas de jantar a tres, corredores e cozinhas anteriores a dois; isto se entende do primeiro

andar até ao terceiro q. dahi p.a sima tambem levará azulejos tudo com as alturas a proporgaô

das alturas das cazas; tambem serâ azulejada a escada geral como hé costume e faraô o

passeyo na forma do aruamento- Devidirsehaô todos os quartos na forma da Planta. fazendo

em todas as cozinhas Armarios e cravoeiras. Seraô os vigamentos do primeiro andar

quartiados, e todos os mais a seztos e quartos, tudo de competente grossura e de boa qualidade,

ficando de distancia de huma viga a outra palmo e quarto: os paus de prumo no primeiro andar

quartiados, e todos os mais a seis e os alizares serrados a oito; os membros de palmo até palmo

e meio levaraô meias vigas debaixo acima, tudo tambem de competente grossura (...). Todos os

tabiques do prim.ro andar seraã bem escorados, e todos os mais q. naô forem nos prumos

debaixo; seraô assoalhados todos os quartos de madeira de casquinha da melhor e mais groga

defolhafora; seraô as Lojas forradas a encher e todas as cazas deforaforradas. encabeiradas

com moidura de meia largura e todas as mais cazas e a escada tambem forradas e

encabeiradas com sua moldura de sepo, sendo tudo de madeira de flandres: seraô todas as

portas das cazas dafrente, guarnecidas com suas fasquias moidadas, e bandeiras em îodos os

portaes grandes, e portas enteriores p.a vidraga: seraô todos os caixilhos de vidraga íanto na

frente da rua, como do chaguaô (...).Seraô as portas das logeas de madeira do Brazil da melhor

qualidade: os degraos da Escada geral de viga do Pinhal da Rainha (...) Haverá seu coberto

sobre o passeyo e balcoens semdo precizo (...) haverá sottos sobre algumas cazas e se estes

forem forrados seraô a encher; toda a frontaha pintada de verde como hé estilio (...) ;odas as

portas da prophedade e os aiizares de varias quaiidades de pedrajazendo sempre diferenga de

httmas as outras (...).0s telhados seraô mouriscados com suas passadeiras; em o seg.do e

terceiro ctndar levarú linhotes de ferro em todos os membros da frente e chaguaô. Os vidros

seraô brancos. Todas as pinturas das portas e janelas levaraô tres de maos a olio.Que seraô
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obhgados finalmente a fazer quaesquer repartim.tos, acomodagoens ou armarios q. forem

precizos aos quartos e tudo o mais q. por esquecim.to se naô declara (...)".

ANTT. Reuistos notariais de Lisboa. Cartôrio 1 1. Cx. 153. liv. 720. pag.86.

Documento 39 (Pag. 67)

"Em Nome de Deos, Amen. Saibaô quantos este instrumento de contrato de obras. e

obrigagaô virem q. no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil sete centos

noventa e tres, em dois dias do mes de Outubro nesta cidade de Lix." defronte da Igreja da

fdagdalena em o meu escritorio apareceraô presentes Bento Joze Pacheco, Negociante da

Praga desta corte. mor.or as cruzes da Sé, e bem assim Manoel Loureiro, Mestre Canteiro,

morador na rua do Ferregial. Por elles partesfoi ditto a mim Tabelliaô perante as testemunhas

o.o diante nomeadas. q. elle (...) Bento Joze Pacheco hé Snr. e possuidor de hum terreno, q.

consta de dous vâos com cincoenta e sete paimos defrente e setenta e dois defundo, sito na rua

do Fcrregial defronte da Igreja de S. Francisco. no qual pertende edeficar huma prophedade

de Cazaz, q. consta de logeas, Armazens, coxeiras, entrefolhos, primeiro, seg.do, terceiro e

ouarto andar, e a estc respeitou contratou, com o d.o Mestre Manoel Loureiro p.a Iha darfeita,

c acabada de todo o necessario, com todos os materiaes singulares p.a bem e seguranga do

mesmo predio; (...) debuixo das condigoens e obrig.es seg.es= Que os caboucos seraô abertos

com dés palmos defundo ou mais se precizo for, conforme os fundam.tos q. se acharem em os

tnesmos caboucos; teraô sete palmos de largo ou mais se necessario for; levaraô seus

fundam.tos de pedras grandes compridas de cabega. q. apanharem o diamatro da largura do

d.o cabouco, tanto nas fronteiras, como por dentro, e o mesmo se entenderá nas paredes de

toda a propried.e; e as paredes do cabouco do meyo teraô quatro palmos de grogo até o

primeiro andar, levando perpianhos até o d.o primeiro andar. Que levará huma Pilastra na rua

direita, e o primeiro, e seg.do andar de sacadas, irmans das da propried.e q. já se achafeita na

mesma rua pertenccnte a elle Pacheco, e sô teraô maior rebaixo por cauza das agoas da chuva,

ou levaraô boracos e ranhuras á moda antiga ou tambem levará ranhura com sua chapa de

ferro pegada aos fe.xos. como as q. tem Joaô Giiardi (?) na sua prophed.e, feito ficará a

cileigaô delle dono como bem quizer, e o mesmo se entenderá no terceiro e quarto andar; sendo

o terceiro de varandas pela mesma ordem q. se acha a prophed.e contigua dele Pacheco, tanto

pela frente da terra como pela frente do mar, e o quarto andar levará duas janelas tambem de

sacadas p.a a rua Direita, e o mesmo se entenderá p.a a parte do mar, e tanto para huma p.te,

como p.a a outra, sertio executadas naforma do prospecto dasfrentes das cazas da rua direita,

q. jtí se achaô feitas dele Pacheco. e o seg.do andar da p.te do mar, levará tambem a sua
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varanda geral ou nafalta levarcí sacadas conforme as da frente da rua direita do prospecto do

primeiro e seg.do andar como as plantas ou riscos q. seraô assinados por elle e dono da obra.

Que seraô as logeas, coxeiras e Armuzens lageadas, e forradas em roda de enxeiuria c a parte

q. for prccizo da escada até o primeiro patamal de pedra de escoda (...) e as duas partes das

logeas. das coxeiras levuraô dois gigantes cada huma. Seraô os Arcos q. levarem os Armazens,

e lo^eas, de cantaha maihetada. iavrada de Picolia. e chumbados. Seraô as coluacas de

cantaria até o terceiro andar enranhoradas e gateadas com sua pia pela parte do quintai,

irmans em tudo das q. já tem elie dono na sua propriedade , e com sua porta e rotullas pela

parte dc fora do quintal p.a naô ser devagado; e a coluaca do quarto andar será de lages

enranhoradas e gateadas. Scraô todas as chaminez de cantaria iavrada, gaspa de Picoila com

seus caxorros grogos. e vergas na forma do costume. Será o primeiro lango de escada de

cantaha lavrada de Escoda com seus arcos da mesma sem defeito. Seraô todos os mais lctnces

de escada. Patamares e corrimoens de Madeira do Brasil. Serão os tétos das logeas. e

Armazens. e entrefolhos. chegos de estuque. e da mesma sorte primeiro, seg.do e terceiro

andar, levando as sallas principaes de fora e cozinha, sua moldura com floraô ao mcyo e as

alcovas iizas; e o quarto andar será forrado de nuideira com alguma galantaria nas sallas

principaes; bem entendido q. o terceiro andar terá huma varanda sobre a semalha rc.il p.a a

parte do mar e terra com as suas grades de risco, irmans das q. já se achaâ na propriedade

dele senhorio, e com todos os seguradoiros precizos e em todos os andares levar'huma devizão

p.a se naô poderem comunicar os vezinhos huns com os outros; e o quarto andar será de pé

direito. assim como as janelas q. levar nos Armazens, áfrente levaraô grades deferro de ma.xo

e femea. conforme as da prophedade dele Pacheco, e as portas levaraô suas chapas de ferro

p.a as naô ofender as rodas das lages. Fará as paredes com bons materiaes sem q. tenha

mistura de ariolla nem caligu e a area será quanto baste p.a ficar bem caldiada, e a cal será

dos fornos de Alcantara, e naô de outra parte alguma. Que as divizoens dos panos das

chaminés seraô feitas de Tejoio mundado fazer proporcionado e naô de tejolo posto ao aíto

hum sobre outro; na entrada da Escada haverá huma pia com seu cano; as portas das logeas,

Armazcns e postigos p.a a escada, e todos os caixilhos das vidragas das frentes, seraô de

madeira do Brazil sem notta ou manxa, e as ferragens e fixaduras a proporgaô da mesma

madcira. (...) Seraô todas as cazas na frente forradas e encaveiradas com sua cornija e as

cozinhas, alcobas e cazas enteriores tambem encaveiradas, com sua moldura de sepo, e

corredores craô tambem forrados a encher. Seraô todos os portaes goarnecidos com fasquias

moidadas nas cabegas. Todas aquelas cazas q. ficarem emmediatas ás cazas ou sallas da p.

frentes com suas bandeiras de vidragas p.a quinze vidros. Seraô todas as portas das sallas, e

cazas do mesmo feitio; em todas as sallas principais levartí huma cornija o mais bonito q.

poder a aformoziar as ditas salas, com toda a largura. Será o madeiram.to de Castanho de boa

grossura e proporcionado, com seo guarda pô de casquinha e ripa de Castanho ou madeira

salgada. Todas as despengas levaraô suas partelleiras e taô bem levará os guarda fôgos q.
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forem precizos; Seraô todos os vridros da Fabrica, sendo brancos e limpos. Seraô todas as

cazas das frentes azulejadas, tendo aitura de sete azoleijos, e as aícovas a cinco, as cozinhas

(...) corredores e cazus interiores a tres; a escada a quarto, sendo todos da Fabrica e as cores a

clleigaô dellc dono. como tambem os feitios (...). A pintura será toda a das frentes dadas com

duas maos de sinzento. e huma de verde, e tudo a oleo; todos os alizares das caza da frente

seraô tambem pintados a oleo. e depois fingidos a pinsel; todas as semalhas das ditas cazas da

frente seraô rambcrn fingidas a pinsel, sendo cada caza de diferentes tintas e gozto humas das

outras, e as cores a elleigaô dele dono. Todas as portas e janelas seraô pintadas em duas de

mâos de oleo, e depois fingidas da mesma forma; e os tétos e corrimoens da escada tambem

seraô pintados e fingidos. Tanto os sobrados, como os forros, portas e janellas seraô bem

cpiainados e os sobrados bem desempenados, e as taboas bem unidas, com todos os pregos

recessahos p.a naô empenarcm ou aiargarem, e o mesmo modo de pregar seráfeito em tudo o

mais da obra p.a a boa seguranga e q, por falta de pregos naô expehmente danno ou defeito

(...). E neste ajuste entra tambem o acabar de paredes e todo o mais necessaho ao quintalinho

</. fica pela parte do mar, fazendo-lhe dois assentos p.a a mesma parte do mar. forrados e

bigeados e da mezma forma outros dois para a parte da travessa de José da Cruz de Miranda. e

v mais resto depois da parede chegar ao nivel do primeiro andar e fartí em alegretes feitos de

tejolo rebatido com seus boracos p.a escoadoiro das agoas, tudo com bom gosto e idea, e da

mesma p.te da travessa de J.e da Cruz Mir.da ficará hum Armazem pequeno. coberto de

cbobada c lageado com sua porta de madeira do Brazii; cujo Armazem já se acha com seu

Portal de pedra e degraos de cantaria q. se haô de tirar fora p.a ficar o dito Armazem com

muis largueza, e por cima deste Armazem hé q. hadeficar hum dos assentos apontados. (...) Se

(•briga o mesmo senhorio a dar-lhe a q.tia de sete contos de reis por toda a referida obra (...). E

declara mais elle senhorio q. a parede das cazas da parte do mar, e a maior parte do quintai já

se achafeitu quaze até o primeiro andar (...)".

ANTT. Arquivos notariais de Lisboa. Cartôrio notarial n" 11. Cx.155. liv. 732,

pag.55-59.

Documento 40 (Pag. 69)

"Em nome de Deos amem. Saibão quantos este instromento de Contrato de Obras,

consinagão, e obhgagão virem q. no anno do Nacimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil

Settecentos Settenta e nove, aos dezanove dias do mez de Agosto, nesta Cidade de Lisboa, na

rua direita o moinho de Vento no eschtoho de mim Tabelião aparecerão prezentes a Saber de

numa parte Manoel Pedro de Aragão, em nome e como Procurador bastante do lil.mo e Ex.mo

S.r Conde d' Atalaia D. Antonio Luis de Menezes (...); e de outra parte Antonio dos Santos
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Mafra, Mestre t Obras do officio de Pedreiro, e morador na travessa dos Inglezes, freg.a das

Merccs. E logo por elle Manoel Pedro de Aragão foi dito. q. o líl.mo e E.x.mo Senhor Conde D'

Atalaya seu Constituinte querendo desnuinchar e reedificar de novo humas cazas q. tem a S.

Cristovão junto do seu Palacio dct Costa do Casteiio, da banda debaixo. q. confinão com cazas

de Antonio Ribeiro Neves, se ajustara com elle d.o Antonio dos Santos Mafra p.a ihefazer toda

a d.a obra, e isto debuixo das mais ciausulas e condigôes seguintes= Que elle Ex.mo S.r Conde

d' Atalaya se obriga a comprar ao d.o Antonio Ribeiro Nevcs huma meia parede, q. se acha

feita junto tís ditas cttzas, conforme a sua avaiiagão.= Que elle Me.stre será obrigado afazer e

rcedificur ã fundamentis a.s ditas cazas de tudo quanto for necessario respectivé a todos os

officios tanto de materiaes, como de mãos e pregos e ferrages athe de todo se completar a dita

obra(...)= Que as ditas cazas serão feitas pelo risco e prospecto que ihe será dado assinado

pclo d.o Ex.mo S.r Conde , e dezempenhado com toda a perfeigão da Arte e seguranga=

( ...)Que elle Mestre sení obrigado afazer e acabar a d.a obra com a maior perfeigão, tanto em

materiaes, como em formaes, sem q. pertenda a couza alguma pello desmancho, e por aplanar

o cham da d.a onra. pois p.a isto iheficão pertencendo a pedra e outros velhos matcriaes= Que

durante a d.a obra poderá o d.o Ex.mo S.r Conde n-iandar examinar os materiaes, e ihe será

licito separar oy q. forem merecedores de repprovagão= Que o fundamcnto da d.a olra terá

capacidade. e fortaleza p.a se Ihe formar abobeda em lugar de telhado, de sorte q. possa servir

de Vuranda para hum e outro lado, com serventia p.a o Palacio da Costa do Castello, e com

suas grades de ferro batidas a martello= Que para pagamento do principal e juros da ditas

importancia se obriga elle Ex.mo S.r Conde a dar a elle Mestre a quantia de duzentos e trinta

mil reis cada anno de Consinagão (...) E se declara, q. o ladhlho da varanda será assentado em

cal e batumado peius juntas com btttume de azeite (...)".

ANTT, Registos Notahais de Lisboa. Cartôrio n°4, Cx. 10, Livro 49. pag. 68-68v.

Documento 41 (Pag. 70)

"Saibaô quantos este instrumento de Contrato de Obra e obrigagaô virem que no anno do

Nascim.to do Snr. Jesus Christo de mii sette centos e noventa e um vinte e nove dias do mes de

Junho nesta cidade de Lisboa defronte da Igreja da Magdalena em o meu eschtoho apareceraô

presentes de huma parte Joze Luis Mouta de Gouvea e Vasconceios, Escrivaô do Civel da Cid.e,

mor.or na rua nova da Bitesga.freg.a de S. Nicolao, como adm.or da pessoa e bens de suafilha

Getrudes Elena do Carmo Gouvea e Vasconcelos. De outra Munuel Antônio das Neves mestre
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do officio de Pedreiro morador na rua direita do Arcenal. freg. de S. Julião. E por elle Joze

Luis Mouta de Gouvea e Vasconcelos foi ditto (...) q. á dita sua filha pertencia huma

p>vpriedade de Cazas sita na rua das Parreiras, perto do Conv.to de Jesus, freg" de S.ta

Cathahna do Monte Sinai, por Ihas ter deichado em testam.to Ciemencia Thereza da Nazareth.

Que a d.a prophedude se achava danneficada e encapaz de subsistir sem os reparos

necessarios. Que atendendo ao seu presente estado se achava justo com elle d.o mestre a

rcideficar as mesmas cazas. dcmolindo delas a frontaria, e formando-a de novo, desde os seus

uHcerces até a aitura do seg.do andar; e bem assim a fttzer-lhe parede de fundo no chagoaã.

d'.'ichando em caza o q. presentemente se acha baranda, demolindo a parede anterior até o

p'im.ro andar. p.a sobre ella fundar ou formar os frontaes devizohos da Caza de fora,

d.ichando essa caza e a do seg.do undar com quatorze palmos novos de pé direito, as Logeas

ficaraô com pé direito de doze palmos vivos. e tudo o mais na conformidade de hum papeí feito

e assinado pela maô dele dito m.e (...); o telhado sera mouriscado seg.do o coztume do das bem

acubadas prophedades; a pintura será segura efarta, e a defora verde. As agoas teraô sahida

d<> forma q. peio chagoaô se naô venhaô introduzir nas logeas: será mais obhgado o d.o m.e a

dcliniar a obra de maneira q. tenha as precizas acomodagoens seg.do o permitir o vaô da

propriedade, naô ihe esquecendo Armarios, despensas e poais p.a Pottes de agoa; por talforma

q as cazasfiquem claras, de modo q. de dia se naôfaga precizo uzar Luz em algum dos quartos

fuzendo tudo á carga serrada até entregar a elle Senhoho as chaves p.a se alugarem, ou as

abitur, com seus caixilhos, e vidrassas; e isto tudo pela q.tia de nove centos e cincoenta mil rei.s

(...) ".

ANTT. Registos notariais de Lisboa. Cartôrio 1 1. Cx. 152. Liv. 712. pag.66.

Documento 42 (Pag. 70)

Saibâo quantos este Instromento de contrato e obhgagão virem q. no anno do

iv.tscimento de Nosso SenhorJesus Christo de mil, e sete centos e noventa, aos vinte e sinco dias

do mez de Janeiro nesta Cidade de Lisboa no Escritorio de mim Tabeíião aparecerão prezentes.

a saber: de huma parte Francisco José Beja, calafate da Ribeira das Naos, morador na Rua da

Portugueza freguezia de Santa Catherina de Monte Sinay; e de outra parte José Joaquim de

Campos Mestre carpinteiro, morador junto á Parochial Igreja de Nossa Senhora da Ajuda

suburbio desta Cidade.E logo por elles partesfoy dito perante mim Tabelião e testemunhas ao

diante nomeadas. estarem ajustados em elle Mestre edificar humas cctzas q. se achão uruinadus
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em o chão q. elle Francisco José Beja tem e possue na dita fregueziu de Nossa Senhora da

Ajuda na Rua da Paz.foreiro á Real Coroa de Sua magestade, por prego certo, de quinhentos e

quarenta mil reis, pondo elle Me.stre todos os materiaes, e pagando ã sua propria custa todos

os jornaes, ncccssarios. tanto pelo que respeita ao seu officio de Carpinteiro, como ao de

PcdreiroJ'erragens, vidros. pintura. e tudo o mais que precizo for athé ficarem complciamente

acabadas, debaixo das condigôes seguintes= Que as ditas Cazaz q. de novo se edificarem,

ocupartio o ambito de trinta palmos de frente e trinta e nove de fundo, entrando o grogo das

paredes, e constartio de duas Loges na frente q. he da parte do Poente. cada huma com seu

sobrado por sima, e sua escada ao meyo para serventia dos quatro moradores das loges, e

sobrados. que terão Suas Janellas de pedraria cada huma da Loges, e sobrado, e a porta da

e.scada tcra tão bem seus umbrais de pedra e da parte do Nascente terão duas portas e duas

janelas tão bem com umbreiras de pedraria= Que quatro Janeilas serão de rotolas e duas com

caixilhos de vidrassas. tudo de madeira de fiandres, e as sete portas da mesma madeira; o

vigamento do andar de sobrado será de vigas da terra serradas e o mais barrotado com

barrotes da terra, e os soalhados.forros, e portais de madeira da terra, assim como tão bem a

escada e os frontaes eregidos da mesma madeira, o madeiramento de castanho, frexaes de

carvalho, ripa da terra, as paredes de pedra e cal em frontaes cheyos da mesma, os telhados

mouriscados= Que elle Mestre dará a dita obra perfeitamente acabada de sorte q. se possa

arrendar para o Natal proximo q. vem deste presente anno (...) ".

ANTT. Registos Notariais de Lisboa. Cartôrio n" 1 . Cx. 1 36, livro 642,

pag. 75v-76

Documento 43 (Pag. 70)

"Saibão quantos este instromento de Contrato, e Obhgagão virem q. no anno do

Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chhsto de mil, e sete centos, setenta e nove aos quatro dias

do mez de mayo, nesta Cidade de Lisboa, no escritôrio de mim Tabelião, aparecerão presentes,

a saber: de huma parte Francisco Nunes criado de Sua Magestade morador na Rua chamada

dos Cozinheiros no Citio de Nossa Senhora da Ajuda Lemite destu Cidade; e de outra parte

Alvaro Pereira Official de Pedreiro, e João Fernandes do mesmo Officio moradores no Citio da

Boa Ora freguezia de Nossa Senhora da Ajuda. E Logo por elle Francisco Nunes foi dito

perante mim Tabelião, e as testemunhas abaixo nomeadas, que elle tem hum chão na dita Rua

dos Cozinheirosjoreiro á Fazenda Real de Sua Magestade, e se ajustara com elles Pedreiros

(...) a Ihe fazerem neie tres cazinhas baixas q. ocupem somente a meya frente pondo eiles

officiais todo o precizo de materiaes tanto pelo q. respeita ao Seu Officio, como ao de

Carpinteiro u s;ta custa, e dando-lhe elle Senhorio por toda a obra acabuda o prego certo,

entre eiles ajustado de cento e onze mil, e seis centos rs. com as condigôes seguintes-- Que o
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Portal da Junela e porta da Caza defora será de cantaria, com sua porta e janela de madeira e

rotolas; a caza defora e alcova serão asoalhadas; a cozinha terrea com sua chaminé e porta

para o Quintal de madeira de carvalho, seu peal de sinco palmos para potes, e seu almario; o

madeiramento de castanho com seu ripado, e o telhado mouhscado, a parede de pedra e cal, e

r,a janela dousfeixos pedreiros= Que eiles Pedreiros se obrigão fazer toda a dita obra por sua

conta com toda a perfeigão e seguranga, e vencerão juros de sinco por cento ao anno da sua

importancia ajustada de cento e onze mil, e seis centos rs do dia em q. a obra estiver acabada

thé real entregat...)".

ANTT. Cartohos Notariais de Lisboa. Cartôrio n9l, cx. 1 28, livro 605, p. 15v.

Documento 44 (Pag. 71)

"0 Suppi.e Manoei de Oliveira, edificou hua propriedade de Cazas na Rua Nova das

Portas de S.ta Catherina, com prospecto regular com q. se acha edificada a maiorp.te da Rua e

como se acha o Madeiram.to abatido pela ruina q. tem pertende reformalo fazendo a magarda

de pé direito afrente rasgando as janeias das Trapeiras. e metendo-lhe grades de sacada sobre

a simalha Geral.

A obra que o Supp.e intenta fazer já há m.tos annos q. os edificantes a beneficio das suas

propriedades fazerem as Agoas furtadas com pé direito sobre a frente rezaltiando as janellas

das Trapeiras afingir magarda sem q. para isso se Ihe determinasc nos prospectos q. se Ihe dá

sá sim, por hum desfarse e attendendo-se a grande despeza q. fazem nas Agoas furtadas sem q.

precebaô a utilidade q. com responda a referida despeza, nestes termos me parece q. se pode

conceder ao Supp.te a graga que implora porém V. Sa mandará o que for servido. Lx 4 de

Agosto de 1783 = Francisco Antonio Ferreira =".

ANTT, Feitos Findos. Inspecgão de Bairros. Remolares. Ma$ol8. n928

Documento 45 (Pag. 78)

"Em O dia vinte e doi.s de Agosto deste prezente anno de mil e Sette Sentos e Setenta e

Ouytto fomos os Mestres de pedreiro e Carapinteiro ambos abacho asinados e avaliadores

pervativos dos predios urbanos pello Ex.mo Senado da Camara de Lisboa e Seu termo; E por

Ordem do D.or Fernando da Costa Cardoso Pacheco Como Ili.mo Juiz emformante do

Reqirim.to do Ex.mo D. Joze Cezar de Mineses.fomos ao Sittio da Jonqeira para emfeitto de
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vermos e emzaminarmos hum nobre Palacio que conta de Sua Entrada nobre em planno bacho

com toudas as acomodagoens percizas; Palheiro Cavallahces Coxheiras Cozinha Cazas

Conpitentes a mesmas oficinas; Com quatro tcurres e dois Jardins que gornegem o prosuetto do

ditto palacio; hum a parte do puente e outro a parte do nacente. Como tambem huma nobre

Irmida gomicida de tres altares que em toudas se selebra o Cacarficio da Missa e Suas

tribunas toudas m.to bem gornecidas de Ornatto o mais Conpelto que se pode Ejzicutar; Com

tambem outra Irmida quefica mistica a Salla vaga tam bem m.to bem acabada. Na ejzicugaâ da

mesma como tambem huma grande Caza de livarria com sua varanda que da serventit; para o

Segundo Corpo da ditta Caza touda gornecida de pirares de madeira de forro com seus

Ornattos de pitia (?) amarello e na mesma com seu tetto gornecido de Molduras toudas

douradas com hum nubilicimo painel no meyo gomecido de ornattos de pintura tudo munto

bem Compclto c a porpugaô dcsta toudas as mais sallas Compitentes e o ditto palacio e Cazas

pergizas de aComudagoens e no Sentro desta palacio a parte do Norte huma porgaô de terra

com Suas Larangeiras e hum grande Lago de Peixhes e logo mais a parte do none huma

gasgatta com scu Lugo na buzi c tambem mistica a esta gasgata huma Caza que Servia de

Emfermaha e ao Outro Lado Cazas de acomudagoens dos griados e a parte do Nacente huma

Cavaihahce e scus palheiros c tudo Bem visto e Emzaminado tanto no Emtrior do Palacio e no

Estrior delle vimos q. he huma das principais Cazas q. Emziste na Corte e nos Contou andar de

renda em hum Conto e quatro sentos mil reis (...). Sem embargo do seu rendimento Segundo u

Sua Coaiidade e ... (?) Com que se acha a avaliamos (...) na Contia de qurenta e quatro

Conttos de reis (...)

ANTT, Desembargo do Pago. Ma$o 198, doc. 36.

Documento 46 (Pag. 100)

"Diz o Conde de Valladares, que tendo a sua Caza Nobre com grande Quintal, e

Jardim. athé o dia phmeiro de Novembro de mil settecentos cincoenta e cinco, na rua

denominada do Sacramento, aonde assistia, e seus ascendentes, esta se demoli'j. e

incendiou-se pelo memoravel Terremotto; e querendo dar principio d sua reedificagão, se

acha o tcrrcno áparte do Nascente em hum precipicio por cauza do grande rebaixo, qurfez

na antiga calgada de Pay de Nobaes p.a uzo publico do Bairro alto p.a a Praga do Rocio, e

Cid.c baixa, como se acha determinado no Plano da Cidade, datado em doze de Junho de

mii settecentos cincoenta e ottto, e por cauza de cujo rebaixo se fez pelas Obras Publitas a

grande muralha na rua nova do Carmo p.a segurar a Igreja do Convento da mesma

Invocagtio; e o Supp.e tendo contiguo o seu terreno á ditta muralha correndo p.a o Sul, este

sc acha na mesma circunstancia p.a V.a Mag.e ser servida mandar attender o prejuizo, em
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que se acha.fazendo-se pelas Obras publicas a continuagão da sobred.a muralha, que tanto

baste p.u seguranga do seu terreno"(...).

AMOP. Ministério do Reino. Cx. 44/46.

Documento 47 (Pag. 111)

"Em nome de D. Amen: Saybão quuntos este Instrum.to de contrato e Obras.

consignagão (...) pagamento e Obrig.ão virem que no anno do Nascim.to de Nosso Senhor Jezus

Christo de mil setecentos e outenta em tres dias do mes de Junho na Cd.e de Lx." e phncipio da

Pempostu pequena da p.te do Campo de Santa Anna, aonde eu Tab.ão vim ás cazas de morada

a'o D.or Joze de Almeyda. estando elle ally prezente em nome e como pr.or dos Ill.mos e Ex.mos

A.yres de Saldanha de Aíbuquerque Cout.o Matĩos e Noronha Conde da Ega do Concelho de S.

■Ma-i.de F.a e juntam.te da Ill.ma e E.x.ma Condega da Ega, Sua May e Tutorat...) e bem assim

e.stava prezente o Arquiteto Joze Manoel de Carvalho Negreiros morador na Rua do carvalho,

Freg.a de N. S. das Merces: E da outra o estava João da Costa M.e Pedr.o m.or no Pateo da

Opera na Rua da Roza e Joaq.m dos Santos M.e Carpint.o m.or na Villa de Almada: E outro

sim Lourengo da Crus M.e Cant.o m.or ás Olarias: E logo por elles p.tes no snomes que

reprezentão foy d.o perante mim Tab.ão (...) que S.S. Ex.mas se ajustarão e convencionarão

t om elles sobred.os M.es Pedr.o, Carpint.o e Cant.o p.a ofim de reedeficarem e completarem o

seu Paiacio da Junq.ra na forma da Planta, e direcgão do Arquiteto Joze M.el de Carv.

Negreiros, á medigão e pelos pregos declarados no Mapa por elles Mestres asignado o qual

r.este auto mefoy aprezentado por elle sobred.to Arquiteto, cu'jo teor he o seguinte: Pregos da

Obra de pedr.o = Por cada braga defrontal de alvenaria cheyo com tejolo, mil e outo centos rs.

= Dita com tejolo e alguma pedra, mil e quatro centos reis = Por cada braga de telhado com

telha nova amouhscado, mil setecentos e cincoenta reis = Por cada braga de fasquiado em

prumo, quatro centos e outenta reis = Dita em tetos p.a estuque mil e duzentos rs. = Nas

semalhas se não da prego por ser precizo ver o molde cujas se medirâo nofim p.a se avaliarem

por seu justo prego; como ttio bem todas aquellas uddigoens q. não tem prego neste Mapa =

Por cada braga de abobeda dobrada, quatro mil e outo centos reis = E sendo singela dous mil,

c quatro centos reis = Por cada braga de reformagão (?) groga, outo centos reis = Dita

deigada, seis centos reis = Por cada braga de canos dobrados, com sua bordadura mil e outo

centos reis = Peia braga de pano de tejoilo mil e nove centos reis = Dito rosado (?) dous mil e

quatro centos reis = Pregos da Obra de Carpint.o = Por cada carro de viga de Flandres groga.

qitatro mil e outenta reis = (...) Por cada carro dita serrada ao meyo, dous mil e trinta reis =
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Por cada carro dita serrada a quatro. mil e sessenta reis
= Por cttda carro ditta serrada a seis,

setecentos rcis = Por cada carro dita serrada a outo, quinhentos e concoenta reis = Por cada

carro dita serrada a nove, quatro centos e cincoenta reis = Por cada carro de castanho grogo.

outo centos reis = Por cada carro dita delgada quinhentos reis = Por huma duzia de guarda pô

de Flandres losco xanfrado, mil seiscentos e outenta reis = Por cada duzia de ripa de Flandres,

mil cento e sessenta reis = Solho á banda limpo, aberto a duzia. quatro mil e setecentos reis =

Forro de Flandres debroado a duzia, dous mii e duzentos reis = Taboado ao meyo de Flandres

em guarnigôes c alizares a duzia tres mil e cem reis = Taboado grogo de Flandres tosco em

tapumcs e mias p.tes da Obras a duzia quatro mil e duzentos reis = Fasquiado de Arcos a

braga, mil e outo centos reis = Degraos de escada comfocinho de colerete de taboado dobrado

de Fiandres a vara. a seis centos e vinte reis: E sendo de taboado a banda ordinaho. qualro

ccntos reis = E toda a mais Obra de portas. Janelias, almarios, e vidragas etc. como senâo

sabe os seus tamanhos efeitios, serão avaliadas á proporgão dos mais pregos
= (...) Pregos da

Obra de Canteiro. 0 palmo cubico de pedra liôs de lavoura liza de escoda a trezentos e vinte

reis = E sendo de pedra basturda de meya lavoura de escoda liza, a duzentos e vinte reis = E

ievando moidura, e ornato será avaliado á proporgão em qualq.er p.te q.for precizo = O palmo

de pedra moar de escoda o palmo cubico a cento e sessenta reis = O palmo cubico Ue pedra

moar de lavoura de picolla em pes direitos e arcos e sobre arcos e em quulq.er parte, que for

pecizo a cento e quarenta reis = e a vara linial de degrao de colarete, e filete de pedra liás

cada vara, a mi', e outo centos reis: sendo de pedra bastarda a vara a mil e quinhentos reis = e

a vara de semalha linial será avaliada conforme o seufeitio e procura
= e a vara de enxeiharia

Leôs de escoda. a mii e quinhentos reis: E sendo de pedra bastarda Lavoura de escoda a mil e

duzentos reis; F sendo de pedra moar de lavoura de picolla, outo centos e cincoenta reis; E

sendo toda esta Enxtiharia de grogura ordinaria, que he de hum paimo, e tendo mayor qrogura

será avaliada á sua proporgão= A vara de ia'jedo ordinaho. trezentos e outenta reis: e sendo

claro. a vara a quinhentos reis, isto he iavrado de picoila; E sendo lavrado de escoda, outo

centos reis = Por cada boraco de parafuzo a cincoenta reis = Ditos de caxilho de vidragas a

quttrenta reis
= Por cada unha de gatto a des reis = (...)

Em coroboragão do q. dicerão elles M.es acima nomeados q. por esta escriptura na

melhorforma de Dir.to se obrigão afazer a Obra naforma acima deciarada peios ditos pregos

e dcbaxo das mai.s condigoens seguintes = 1Q elles p.tes nos nomes q. reprezentão outorgão na

Obra que se acha deleniada pelo d.o Arquiteto Joze M.el de Carvalho Neg.os p.a se fazer no

Palacio da Junq.ru: a saber que esta Obra sefará debaxo da Inspecgão do ditto Arquiteto pelos

pregos ajustados com os d.os M.es (...) 2° que esta obra será medida pelo Mesmo Arquiteto na

forma do costume (...) _■?* Que os d.os M.es se obrigão a desmanchar e fazer outra ves de novo

tudo o q. o Arquiteto achar mal fe'tto e fabricado (:::) 4a Que medida a Obra em todo ou em

parte se rebaterá da importancia total dous por cento 5q Que os sobred.os (...) Senhores serão

Obrigados a apresentarem em cada anno a quantia de hum conto e seis mií reis, pagos aos
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qttarteis udiantados de tres em tres mezes (...); e que assim mais querendo S.S. Ex.mas

concorrer, com quaesquer aviam.tos precizoz nesta Obra; serão os M.es obrigados a aceitallos

pelo seu rucionavel prego abatendo na consignagão de cada anno a quantia de quatro centos

mii reis (...) 10a Que todos os demanchos que sefizerem nesta Obra serão por conta dos donos

feitos pela Inspecgão dos d.os M.es, e os matehaes q. se acharem capazes de se empregar, os

receberão os d.os M.es naforma da condigão quinta e abatendo (...) na sua importancia, que

s.erá avaliada pelo sobred.o Arquiteto. a despeza dos jornaes dos off.ais empregados nos d.os

desmanchos II- Que os ditos M.es sem embargo de haver celebrado esta escriptura não darão

phncipio a esta Obra sem Consentim.to dos donos dela, ainda q. para isso tenhão os matehaes

preparados; pois sô poderá dar-se principio a d.ta Obra, q.do receberem o prim.o quartel da

consignagão destinada o que a Ex.ma Condega e seuf.ofará q.do poderem e mais conveniente

Ihefor, sem q. possam ser constrangidos e obrigados afazer ou principiar a m.ma obra (...)".

ANTT. Registos notariais de Lisboa. Cartôrio 7B, Livro 105-108. pag. 43v-45v.

Documento 48 (Pag. 112)

"Em nome de Deos amen. Saibão quantos este instromento de Contrato de Obras,

obrigagão, e concignagão virem que no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de

mil. e setecentos, setenta e outo aos vinte e seis dias do mez de Outubro, nesta cidade de

Lisboa, na Rua direita do Arcenal Real da Marinha, e eschtoho de mim Tabelião, aparecerão

prezentes, a saber: de huma parte Antônio Jozé Delgado, morador nesta Cidade no Largo da

Anunciada, em nome, e como Procurador do lllm° e Ex.mo S.r Marquez do Lourigal, D.

Francisco Xavier de Menezes, do Concelho de Sua Magestade Fidelissima, Thenente General

d.e Seus Exercitos, e Governador da Torre de São Julião da Barra; e Seu Irmão, e lmmediato

Successor o Illnf e Ex.mo S.r D. Henhque de Menezes e Toledo, pelos Alvarás de Procuragão

que reconhego(...); e de outra parte João da Costa Mestre pedreiro, morador nesta Cidade no

Patio do Ex.mo Conde de Soure; e Joaquim dos Santos, Mestre Carpinteiro ao prezente

morador na Villa de Almada. E Logo por elles partes nos nomes que representão foy dito

perante mim Tabelião (...) estarem contratados em elles Mestres haverem de fazer a Obra do

Palacio do dito Illnf e Ex.mo S.r Marquez do Louhgal, no dito Citio da Anunciada, naforma

do Riscofeito e assinado peio Architecto Jozé Manoel de Carvalho Negreiros, medidor da Caza

das Obras dos Reaes Passos de Sua Magestade, á medigão, pondo elles Mestres por Sua Conta

todos os matehaes, e satisfazendo todos os jornais, por pregos certos e ajustado entre elles

partes na forma seguinte, a saber: Por cada braga de parede de pedra e cal, robocada e

guarnecida por ondefor precizo, quatro mil, quairo centos, e sincoenta rs = Por cada braga de

frontal de alvenaha, mil, e seiscentos rs = Por cada braga de pano de tijolo, mil, outo centos e
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sincoenta rs = Por cada braga de fasquiado guarnecido quatro centos e outenta rs = Por cada

braga deformagão grossa, seis centos, e sincoenta rs; e sendo ordinaha quinhentos e sincoenta

rs = Por cada braga de Abobeda quatro mil, quatrocentos, e sincoenta rs; e sendo singela dous

mil, setecentos e sincoenta rs = Por cadct braga de simalha de tijoio nafrontaha quatro mil rs

= Por cuda braga de tilhado mohscado, mil, e setecentos, e sincoenta rs = Por cada braga de

tilhado de canudo, mil, e novecentos rs = Pedrarias = Por cada palmo de pedraria bastarda

lavrada de escoda sendo palmo por palmo, cento e secenta rs = Por cada palmo de Pedraria

muar lavrada de escoda sendo palmo por palmo, cento e quarenta rs = Por cada palmo cubico

de pedraria bastarda e lustrada de sera em alizares, trezentos rs = Por cada vara de simalha

na frontaria de pedraria bastarda de escoda, nove mil, quinhentos, e sincoenta rs = Por cada

Portal de entrada de frontaha principal com verga de volta naforma do risco, trinta e nove mil

rs = Por cada Janela sobre os ditos naforma do risco, vinte e trez mil reis = Por cada palmo

de pedraiia muar, lavrada de picola, cento, e trinta rs; e sendo tosca, outenta rs= Por cada

vara de Lagedo Lavrado degasto, quatrocentos, e outenta rs = Por cada carro de viga serrado

em quatro. nove centos. e sincoenta rs; Por cada carro dito serrado em seis, setecentos rs = e

sendo em nove quatrocentos, e outenta rs = Por cada carro de madeira de castanho groga,

outocentos rs e sendo delgada quinhentos, e sincoenta rs = Por cada carro de madeira da terra

ordinaha, trezentos, e quarenta rs
= Por cada duzia de ripa de Flandres, outo centos, e outenta

rs. e sendo da terra, trezentos. e noventa rs = Por cada duzia de guarda pô tosco chanforado,

mil, quinhentos, e sincoenta rs = Por cada duzia de solho ordinario de folha abanda quatro

mil, e setecentos rs = Por cada vara de degrao ordinario, trezentos e secenta rs = Por cada

duzia de forro debroado, dous mil rs = Por cada duzia de taboado tosco em tapumes para

fasquiado e sintas de madeiramento, trez mii, duzentos, e sincoenta rs = Por cada braga de

fasquiado de arcos, mil, duzentos, e sincoenta rs = Por cada carro de frixal de carvalho

ordinario, seis centos, e sincoenta rs = Por cada porta de duas meyas das divizôes das cazas

principais com suas bandeiras de caixilhos, outo mil, e quinhentos rs = Por se não saber a

qualidude da madeira de que se andemfazer as portas principais, e as Janelas dafrente se não

faz mengão dos seus pregos, mas serão avaliados pelo dito Architecto naforma do estilo, o que

tão bem se particará em tudo o mais q. se achar feito, ao tempo da medigão, e aqui não se

achar prego estipulado.E outorgão esta escritura com as mais condigôes seguintes = Que elles

Mestres João da Costa e Joaquim dos Santos, serão obrigados a fazer toda a sobredita obra

com boa scguranga, e a mayor perfeigão da Arte dos seus Officios de Pedreiro e Carpinteiro, e

a darão inteiramente acabada dentro de dous annos primeiros seguintes, contados de hoje em

diante. e poderâo aproveitar nela os generos, e materiais q.forem bons e capazes, e aprovados

peio Architecto. o qual assistirá á mesma obra para ver, e examinar se vay construhida

conforme o Risco, e com a seguranga, e perfeigão devidas; e achando alguma couza impeifeita,

ou mal construhida, a desmancharão, e tornarão a fazer de novo elles Mestres â sua propha

custa e despeza paraficar como he devido = Que elles Mestres receberão todos os generos q. se
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acharem nos desmanchos de qual quer qualidade q. sejâo pela avaiiagão q. fizer o dito

Architecto, e discontando-sc do importe deles. a despeza q. tiverem feito com os mesmos

desmanchos, tudo o mai.s se reputará como dinheiro de contado, para haver de se Ihe discontar

na impoirtancia da Obra = (...) Que em razão de Sua Ex* estar para cobrar na Junta do

Comercio por hum Real Decreto a quantia de vinte mil cruzados, desde 'já os apiica e concigna

ao pagamento da importancia da dita Obra, e se obriga a entregalos a elles Mestres, da mesma

sorte que os for recebendo da dita Junta e para satisfagão de toda a mais importancia da

mesma Obra conforme constar das Certidôes da Sua medigão q. serão passadas pelo dito

Architecto José Manoel de Carvalho Negreiros, e dos Juros do Capital que os chegar a vencer

naforma sobredita. obriga, Ipotheca, e concigna Sua Ex*. com outorga, e consentimento do dito

Seu Irmão, e Immediato Successor. alem das mesmas obras e bemfeitorias, os rendimentos do

Palacio, e Suas pertengas, do Citio de Palhavãa, e na faita deles, outros quais quer da Sua

Casa que mais prontos, e bem parados ouver em concorrente quantia (...)".

ANTT. Arquivos Notahais de Lisboa. Cartôrio n-1, Cx. 128, Livro 603,

pag.28v-29v.

Documento49(Pag. 112)

"Em nome de deos Amen. Saibão quantos este instromento de Aforamento emfatiota e

Obrigagão virem. que no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesuz Christo de mil setecentos

outenta e dous aos quatorze dias do mez de Outubro nesta Cidade de Lisboa, na Rua direita do

Arcenal Real da Marinha, e escritorio de mim Tabelião, aparecerão prezentes a saber: de huma

parte Manuel Joaquim de Souza Cavaleiro profego na ordem de Christo, Escrivão Prophetaho

do Juizo da Ouvedoria da Alfandega morador ao Paraizo, em nome e como Procurador do

lll.mo e Ex.mo S.r Marquez do Louhgal Dom Henhque de Menezes do Concelho de Sua

Magestade Fidelissima, e seu Embaixador na Corte de Madrid, por hum instromento de

Procuragão que me aprezentou (...); e de outra parte José Francisco de Almeida Tirador defio

de ouro, oer sy e em nome e como Procurador de sua mulher Eugenia Vitoria Ma Roza

moradores na Rua do Passeyo publico, freguezia de S. Jozé (...). E logo por elle Manoel

Joaquim de Souza foi dito perante mim Tabelião (...) que o dito lil.o e Ex.mo S.r Marquez de

U)urigal hé Senhor, e possuidor de hum chão cito no Largo da Anunciada que em algum tempo

foi Jardim do Palacio que naquelle mesmo citio tinha pertencente ao vinculo da Sua Caza; o

qual parte do Nascente com Rua publica do mesmo Largo, do Poente com cazas do llt.mo e

R.mo Monsenhor Pedro Jaques de Menezes, do Norte com a Igreja nova de São José que

prezentemente se anda edeficando, e do Sul com a dita Rua do Passeyo publico, e tem defrente

pela parte do Nascente cento e sincoenta e sete palmos e meyo, e pela parte do Poente cento e
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quarenta e sete palmos e tres quartos; e de fundo. para a parte do Norte tem sincoenta e trez

palmos e tres quartos; e de fundo, para a parte do Norte tem sincoenta e trez palmos e trez

quartos; e paro a parte do Sul sincoenta e oito palmos. (...) cuja medigão e confrontagoens

milhor, e mais largamente constão do risco e planta da Inspecgão da Corte em que se Ihe

adjudicou o dito chão na forma asima refehda. E que por esta escritura na milhor firma de

Direito. disse elle d'tto Manoei Joaquim de Souza em nome do dito Ill.mo e Ex.mo S.r Marquez

do Lourigal seu Constituinte. afora e dú de aforamento Fatiozim perpetuo o dito chão acima

declarado. e confrontado aos ditos Jozé Francisco de Almeida e Sua mulher, para etles seus

herdeiros e successores, porforo e pengão em cada hum anno de dezoito mil e nove centos reis

que vem a ser a cento e vinte reis por cada palmo de frente medida pela parte do Nascente

(...)Que ele Foreiro fará no dito chão cazas dentro de hum anno primeiro seguinte e assim elle

como seus successores as conservarão sempre levantadas e reparadas (...)."

ANTT. Cartôrios Notariais de Lisboa. Cartôrio nQ 1 . livro 657. p. 17-18.

Documento50(Pag. 154)

Pareceres dos Arquitectøs Francisco Fabri e José da Costa e Silva sobre o

primeiro Projecto do Real Palácio de Nossa Senhora da Ajuda que se tinha

principiado executar o Arquitecto Manoel Caetano.

Ill.mo S. mo Senhor

No dia 30 do mez passado me entregou Joaquim de Oliveira os riscos do Paiacio da

Ajuda ufim de eu executar as Ordens, que me foraô intimadas pelo Real Decreto de S.A.R. Há

porem huma duvida I e este he o motivo porque remeto a V. Exr as piantasl de se naô poder

examinar as mesmas plantas com acerto, sem terem o nome das acomodagoens para que saô

destinadas. e he impossivelfazcr-se hum raciocinio exacto sobre as ditas Plantas, sem a claresa

necessaria: pelo que fico admirado de como os meus collegas podessem satisfazer e proceder

ao e.xame das mesnuis Plantas sem esta importante claresa e sem a qual eu naô posso cumprir

exactamente a Ordem. que se me intimou.

Por tantc, naô podendo eu interpretar os segredos de Munoei Caetano respectivos ás

ditas Plantas: rogo a V. Exa queira dar as Providencias necessahas a este respeito, para eu naô

tcr obstaculo em cumprir as Ordens do Real Servigo. Deus G.de a V. Ex" m. a. Casa em 2 de

janeiro de 1802 = Francisco X.r Fabri".
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"A obra do Real Palacio da Ajuda necessita de ser riscada outra vez. porque naô está em

t.'rmos de se exccutar conforme se acha deiineada, sendo as Frontarias de huma Arquitectura

i.urincada, que parece ser Obra de Entalhador, e naô de Arquitecto, faitando-lhe aquclle

caratter serio. e magcstoso. qite pede a sumptuosidade do Fdificio. 0 interior, que se revela de

hum sô Escapado. mai arranjado, mostra estar inteiramente despido de toda a decoragaô, e

magnificencia respectiva âs Entradas, aos Pateos, ás Escadas Åc.Portanto eu me atrevo a

r;scar de novo todas as Plantas, Frontarias, Escapudos, e mostrar sobre aquelles mesmos

phncipios, que se achaô executados, hum novo Paiacio, visto por todos os lados, como sefosse

h>tm Modtdo, a fim de sc tirarem todas as duvidas, e ser mais prompta a sua execugaô: porem

h> nccessaho, que S.A.R. me conceda tres mczes de tempo para eu poder apromptar os ditos

P'.tpeis, aos quaes unirei huma ampia descripgaô de toda a Obra, para serem patentes, e

ii telligeis a todos os meus Planos; como tambem hum Calculo do custo du Obra para

aproximagaô, e hum Palno Economico para a sua construgaô, como me ordena o Real Decreto.

Entretanto pode-se hir cuidando nos grandes preparos dos materiaes, sobre cujo assumpto se

me offerece cômunicar a V. Exa varios apontamentos respectivos â execugaô do Real palacio.

Deos G.de a V. Exa m.a. Casa em 2 de Janeiro de 1802 = Francisco X.r Fubri =".

Scnhor

"Rendendo a devidu obediencia as Soberanas Ordens de Vossa Altesa Real passo a dar o

mcu pareccr sobre os desenhos feitos para a construcgaô do novo Real Palacio, que já vejo

principiado. Em materia de edificios tres principalmente saô as cousas que se devem ter sempre

em consideragaô, e todas tres importantes, e saô bellesa, câmodidade, e fortalesa ou solidez.

E.ita tres cousas. que saô como os requisitos, e circunstancias de huma Obra, devem porem ser

proporcionadas ã qualidade da mesma Obra, sendo certo que há Obras, em as quaes he mais

importante o cômodo do que a bellesa; e outras que sobre tudo pedem, e requerem huma

giandefirmesa, e huma solidez de toda a conta.

Mas o edificio de que agora se trata, sendo hum Paiacio Real, he sem duvida que nelle se

hcô de achar os tres requisitos pouco antes mencionados. inseparavelmente unidos, e com toda

a possivel perfeigaô.

A Fronteria de hum edificio qualquer, importante porem e consideravel que seja, logo

qve a vemos e a contemplamos, á primeira vista nos dá a conhecer a grandesa, a

sumptuosidade, e a magnificencia do edificio inteiro. A disposigaô. a grandesu, digo a

disposigaô, a distribuigaô , e a proporgaô das partes della, sendo conformes ás boas regras da

Arquitectura, fallaô logo a favor do Arquitecto. Pelo contrario â proporgaô da falta de

observancia das mesmas regras, o Author deiia naô pode deixar de cahir em descredito,

mostrando-se ou imperito, ou negligente. Em huma palavra a Fronteha considerada que seja

ccm toda a diligencia, ordinahamente subministra modo, e fundamento quasi certo. para
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julgarmos das quulidades. e disposigôes internas de todas as partes do mesmo edificio, e da

grandesa das Personagens, que neila habitaô, de maneira que a Fronteria de hum edificio vem

a scr quttsi a mcsma cousa. que o semblante ou rosto a respeito do homem.

Mus dando 'já principio á exposigaô do meu parecer sobre as ideas. que me presentaô

cstcs dcsenhos, entro a considerar em phmeiro Lugar a Fronteha. que fica para a parte de

Lisboa pois nclla hc que se acha o principal ingresso do Palacio. Tem esta Fronteria, por

quanto se pode julgar pelos desenhos, 594 paímos de comprimento. Ficu dividida em differentes

corpos. o quc he hem pensudo. pois quc nas Fronterias de grande extengaô isto he

absoiutamcnte necessario para se evitar a cor.tinuada monoionia, c ao mesmo tempo dar huma

especie de movimento ao edificio.

Como quem deseja ver bem a Fronteha de hum edificio ordinahamente poem-se naqueila

situagaô que fique defronte. e em direitura do meio della. assim eu principiarei o mct exame

considerando o Corpo do meio; efallando primeiramente da parte inferior a vejo repanida em

cinco intercolumnios de ordem dorica. sendo o do meio mttis Largo. como deve ser, para assim

dar maior desafogo á entradu principai: Porem acho, que esta Largura differe m.iito das

outras. e tanto que excede quasi o dobro a cada huma dellas, de maneira que desta mal

entendida dispo.sigaô segue-se, que as duas portas Lateraes menores ficac sendo

cxcessivamente estreitas ã proporgaô da altura que tem. Os ornamentos depois, que observo

ncsta parte do edificio, saô sem duvida alguma contra todo o bom gosto da ourgada

Arquitectura.

Pussando aos dous corpos extremos, sobre os quaes assentuô os torreaôs. nao posso

Louvar o methodo. de que o Arquitecto se tem servido na distingaô desta parte do edificio,

porqtte as tantas pilasthnhas e contra-pilasthnhas alem de serem contra o bom gosto.fazem

nascer huma idea de fraquesa em corpos, que devem servir de base a taô despropositada mole,

que sobre elles se levanta. Sobretudo saô totalmente incompativeis com os preceitos da boa

Arquitectura os tantos resaltos da cimalha: cousa ptenamente condemnada por todos os bons

Autores, que tenho visto. Porem toda esta parte do edificio, de que tenho fallado está já

construida; e quando se Ihe quisesse dar remedio. ser'ta cousa summamente difficultosa

Mas consideremos já a parte de cima desta Fronteria, que pertence ao plano superior, ou

plano nobre: No corpo do meio a mesnut irregularidade dos intercolumnios, que apontei a

respeito do plano infehor, aqui sef'az mais visivel, porque se vê quanto os mocigos de parede.

que acompunhaã a janelia do meio, excedem uos outros das janellas lateraes. Alem disto os

capitcis das Columnas, que omoô este corpo, ainda que naâ sinceros, e Legitimos, parecem

indicar a ordem composita. Mas hum salto do dorico ao Composito, deixando fora as ordens

intermedias. hc um saito. que naô será approvado por nenhum bom author de Arquitectura.

Tambcm naô julgo bemfeito. que as cinco janellas deste corpo tenham a luz mais atta do que

as outras dos corpos Lateraes devendo em hum edificio bem ordenado todas os linhas

640



horisontaes. e respectivas â mesma parte do edificio. correr ao mesmo nivet, e naô hunuis

abaixo e outras acima, cousa muito irregular, e que causa hunui grande confusaô d vista.

Quanto aos omamcntos. que decoraã as janellas, estou certo que naã seraô approvados

pelos Arquitectos dc bom gosto; e o mesmo digo de todos os mais desta Fronteria. e 'juigo que

dcste parecer seraô todas aquellas pessoas, que tiverem alguma intclligencia da boa, e

verdadeira Arquitec tura .

Naô posso deixar de advertir q. sendo as columnus, que omam esta parte do edificio,

destacadas da parede, como mostra a planta; por pouco que alguem ponha-se a refiectir,

podertí Logo ver. quc o effeito que nasce desta disposigaô, naô pode ser bom, e agradavel;

porque sendo duas ordens, huma sobre outra. e sendo
a Cimalha recurvada a cada huma das

columnas. quem olhar para ellas.julgará de ver como tantas varas muito compridas, e ihe virá

na cabega a idea de huma grande fraquesa debaixo do peso enorme da grande empena. Se o

edificio foi ideado com destino de ser com terragos, não devia levar empena. Nos corpos da

ordem nobre, que ficaô entre o corpo do meio, e os torreoens, torno a repetir que os ornatos

dasjanellas naô seraã approvados pelos Professores da boa Arquitectura. Sefazem reparaveis

os oculos, que nesta parte do edificio estaô por cima das janellas, porque alem de naô fazerem

boa armonia com o resto do edificio, indicaô habitagaô sobre os quartos das Pessoas Reaes,

cousa muito indecente, e contraria aos preceitos dos bons Arquitectos; Já a respeito do Plano

infehor notei, que as tantas repartigôes em partes mesquinhas naô saô da boa Arquitectura. O

mesmo defeito reina tambem a respeito da Fronteha do Plano nobre. Pelo que para naô fazer

hunui eschtura excessivamente comphda pussarei a fallur das partes dos torreoens que se

levantaô por cima dos terragos.

Estas partes, du cimalha para cima. ellevaô-se ao alto 1 16 palmos. altura que me parece

muito excedente em resaô e respeito ás grossuras das paredes, que as sustentaô. He cousa

digntt de observagaô a disposigaô dos torreôes, cahindo os grossos das paredes anguiares

sobre o vasio das janellas, que ficaô debaixo, o que offende a vista a respeito da solidez, que

deve scr patente e manifesta em todas as partes do edificio. Do mesmo modo offende a mesma

solidez.que as coiumnas, e pilastras, que ornam este corpo, mostrem de se assentarem sobre

represas, cousa que certamcnte, he condemnavei pelos bons Authores. Naô basta q. hum

edificio bem regolado seja realmente solido, he preciso tambem, que tal se deixe ver, e

apparega aos olhos dos que o estaô contemplando.

Mas jú he tempo, que passemos a considerar a Fronteria da parte do rio. Esta tem de

comphmento 1 146 palmos. e aqui o edificio tem tres planos a causa da differente altura do

terreno: e fica repartido em varios corpos, na consideragaô dos quaes seguirei o mesmo

methodo, que tenho seguido tratando da primeira Fronteria, e principiarei pelo corpo do meio.

He a primeira ordem deste plano terreo hum rustico que tem a altura da rampa feita para do

jardim poder subir ao plano do Palcio. A porta que esta no meio deste rustico, se fosse alguma

cousa mais estreita, daria commodo a poder-se fazer a sua volta em semicircuio, e deste modo
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ficar mais engragada. O resto do edificio neste embasamento he todo decorado com pilastras

rusticas. e com nichos entre as mesmas pilastras, o que causa algttma monotonia. Os nichos

segundo as reg^as prescriptas pelos bons Autores naô estaô na sua justa. e devida proporgaô,

porque deveriaô ter em altura duas vezes e meia u sua Largura. E no nicho grande, quefica no

corpo de hum e outro torreaô. htí um ornato, que corta as pilastras rusticas. o que naô he bem

feito.

Passando ao scgundo plano desta Fronteria, no corpo do meio ha cinco ar:os com

columnas c meias pilastras, e achaô-se estas columnas como innochadas e encapotadas, ainda

que tcnha sido alguma vcz posto em uso por algums Arquitectos, com tudo os Porfessores de

juizo. e bom sentido abertamente o reprovaô.

Como os corpos Lateraes, queficaô de huma parte, e outra do Corpo do meio, e que na

altura correspondem á primeira ordem da Fronteria. que olha paru Lisboa, quanto aos defeitos

saô como semelhantes aos outros, dos quaes já tenho fallado. naô tornarei a repetir o que 'já

com u necessaria claresa tenho dito.Devo com tudo isto advertir, que havendo nesta parte huma

maior extensaô .pensou bem o Arquitecto a introduzir-lhe, e interpor-lhe outros dous corpos. ao

fi'm dc romper a frequente repetigaô da mesma cousa. Confesso porem a verdade. que naô

posso uniformar-me. e convir no modo, com que elle os ornou.

No corpo do meio da ordem nobre o que já notei nas columnas debaixo, acha-se tambem

nestas de cima. Mas aqui temos ainda alguma cousa de mais, e he que estas columnas estaã

unidas u tres e tres, cousa segundo o meu parecer naô pode causar bom effeito á vista.Sobre a

cimalha destas columnas ha huma especie de Attico. Naô convenho a respeito dos seus

omamentos, e singularmente a respeito dtt cimalha dc voltas. As cimalhas devem

perpetuamcnte conservar a linha hohsontai. Por gima deste attico ha uma empena. Se fallando

da outra Fronteria eu disse. quc a empena naô convinha; aqui digo que pode estar, porq. como

o Attico se Levanta por cima dos terragos, pode esta parte do edificio ser cuberta com tecto,

mas naô deve a empena ser rota no meio, porque assim indica um tecto roto.

Peio que pertence aos torreôes como 'já fica deciarado o meu parecer na exposigaô que

fiz da phmeira Fronteha, aqui seria cousa inutil o repetir-se o quc está sufficientement? dito.

Como pelo que me foi imposto, e ordenado, tenho a obrigagaô de dizer com toda a

verdade o que penso a respeito destes desenhos, taô relativos a hum negocio de taô grande

importancia, qual he a construcgaô efabrica de hum Palacio Regio; parece-me que eufaltaria

a esta obrigagaô, se deixasse de dizer e advertir que naô saô os muitos ornatos os que fazem

bcllo hum edificio; mas sim as boas e justas proporgôes, e as bem pensadas distribiúgôes de

todas as suas partes. Hum edificio grande deve ter todas as partes grandes; poucas mas bem

projiladas divisôes. Isto he o que faz parecer o edificio nuigestoso, e nobre, grandioso, e

magnifico. Pelo contrario quando o edificio he construido com muitas divisôes, e subdivisôes, e

como quase todo reduzido a partes meudas; por grande, e vasto que elle sejtt. sempre parecerá
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mesquinho, e miseravel. Mas sobre tudo note-se que a profusaô principalmente de ornamentos

augmenta notavelmente a despesa. sem nada contribuir para a belleza.

Consideradas. e examinudas as duas Fronterias, resta-nos agora o exame das plantas.

Venha pois em primeiro Lugar a planta terrea. He certo que havendo-se de fallar das

comodidades de hum edificio. o conhecimcnto destas principalmente forma-se da attenta e

diligentc inspecgaô e explicagaã distinta, e individuada â cerca dos usos, que devem ter as

differentes partes. das quaes o edificio he composto, naô he possivel qtte eu possa dar huma

exacta relagaô de ludo. Poderei sim dizer alguma cousa, e dar o meu parecer sobre algumas

partes principaes, que por si mesnuis se daô a conhecer sem mais aiguma declaragaô.

Depois de se ter observado a Fronteria de qualquer edificio, Logo se passa ao ingresso:

e como neste Palacio podemos dizer, que o ingresso principal he o que fica para a parte de

Lisboa, deste he que darei phncipio, para expor as minhas novas observagôes. Já quando fallei

desta Fronteha, disse que era bem pensado, que houvesse tres portas na entrada. mas que naô

agradava a disposigaã das columnas. Agora maiormente digo, que u disposigaô obliquo das

duas do meio com a parede naô pode merecer approvagaã alguma.

O vestibulo he a primeira parte do edificio que se vê: Logo que se entra para dentro. He

parecer câmum dc todos os milhores Authores. que o vestibulo seja sempre decorado com

arquitectura proporcionada ãquella, que orna a Fronteria. Este porem me parece muito

simples, quando na Fronteria se vê tanta profusaô de ornatos. Tambem me parece, que sendo

esîe vestibulo repartido em tres vãos, vehamos hum milhor effeito, se o vaô do meio fosse mais

amplo e espagoso do que cada hum dos outros dous. Depois me agradaria mais, se a abertura

do meio quefica para a banda do pateo.fosse da mesma Largura das outras, queficaô para a

banda da Fronteria.

Passemos aos pateos, ou como chamam os Italianos cortili. Tem este grande Palacio tres

pateos. Os dois phmeiros se cômunicaô com passagem, que se vê marcada na planta. Juigo,

que se deviaô cômunicar todos os tres, porque deste modo quem entra faria logo â primeira

vista huma bem clara idea da grandesa e vastidaô do edificio. Alem dos tres grandes pateos, ha

mais neste Palacio vinte e nove pateozinhos pequenos, que parecem feitos com a idea de dar

luzes a differentes quartos, e accomudagôes deste edificio. Naô posso deixar de lembrar, que

pela grande altura das paredes, que cingem e encerraô estes pequenos pateos, nunca o sol

poderá dar tanta litz, quanta a ordinariamente se dezeja, principaimente a respeito dos quartos

mais bai.xos, e casas terreas; e que o ar por causa da pouca ventilagaô. que dijficilmente nos

Lugares estreitos e angustos se move e sente, se faz pouco saudavel, para naô dizer nocivo e

pemicioso. E aqui pois temos fallado em sol, e luzes, de passagem advirto que da inspecgaô

desta piantafacilmcnte se vê, que outras e outras partes deste grande Palacio ficaô privadas do

beneficio da ciara Lttz do dia.

Em hum edificio, que deve admittir grande concurso de gente, e tul certamente hum

Palacio Regio, he muito bem pensada a construcgaô de duas escadas principaes, porque assim
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se dá mat'or desafogo a multidaô das pessoas. que entruô e sahem. Mas he cômum parecer dos

mais acreditudos Arquitectos que as mesmas escadas em hum bem ordenado edificio se fagaô

dc tal sorte patentes, que as pessoas que entraô as possaô ver logo. e sem diff'culdade

alguma.Ora as escadas deste edificio estaô collocadas de maneira. que para se acharem he

preciso atravessar todo o primeiro pateo.

Alem destas escadas ha outras q. podem-se tambem contemplar como phncipaes, e saô

aquellas que daô serventia para a rampa da parte da calgada da Ajuda. Este complexo de

rampa, cntrada, e escadaha, em huma palavra este todo faz nascer huma idea de grandesa e

magnificencia. Contudo isto seja-me permittido o dizer, que para se conseguir o seu vcdadeiro

effcito, scria preciso que tudofosse decorado com muiîo maior decencia.

Em hum Paiacio singuiarmente Regio saô tambem necessahas outras varias escadas

menores. que sirvaô de câmoda serventia para os quartos das differentes Personagens que nelle

habituô. Ora esta planta indica sim algumas outras cscadas mas taes porem que a meu parecer

naô saô defacil e cômoda cômunicagaô.

Quanto aos aqueductos e despejo das aguas dos pateos, e das officinas deste edificio,

ainda quc nada desta planta sc pode tirar acerca delles, eufico certo, que o Arquitecto terá a

tudo pensado com o maior cuidado e diligencia.

Passo agora a considerar a planta do plano Superior, que he aquelle em que devem

habitar as Pessoas Reaes. As cousas mais essenciaes, que neste plano nobre se devem

diligentemcnte ponderar, saô as particulares accomodagôes de cada huma das mesmas Pessoas

Reaes, a.s Camaras. ou salas de estado, as Gallerias de paineis, e Estatuas, as Livrarias, e

outros sitios que mostrem a grandesa, e magnificencia do Soberano. Ora como tambem desta

planta naã há expiicagaô alguma dos differentes usos, que devem ter os quartos nella

delineados, eu naô posso dizer deiles cousa aiguma de certo, e assim dar humtt precisa relagaô.

Persuado-me porem, que o Arquitecto como pratico dos usos da Corte, terá inteiramente

satisfeito a todos os requisitos neccessahos.

Naô posso deixar de advertir, q. neste plano o sitio para onde vaô dar as escadas

phncipaes, ha de ter como me parece pouca Luz, e que a primeira sala naô a poderú ter senaô

do tecto. Melhor depois seria, que as escadas, que da entrada da rampa sobem ao plano nobre,

fossem em metter em lugar mais espagoso. Pelo que respeita ás serventias para os jardins,

purece-me que estaô bem deíerminadas.

Da solidez deste grande edificio me parece de poder dizer, que as paredes saô de huma

grossura sufficiente. Somentc me fica aiguma duvida a respeito dos quatro torreôes, porque

estes quatro corpos tem do chaô ate á sua ultima e mais alta extremidade mais de duzentos

palmos; e duvido muito que a.s paredes possaô com taô grande peso.

Tambem se faz digno de consideragaô na divisaô da planta supeior, acharem-se algumas

paredcs assentadas sobre as abobadas do plano inferior; o que he certamente contra a
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scguranga, e contra aquella boa, e ceiebre regra de perfeita Arquitectura, que manda, e quer,

i/itc cm hum Edificio quaiq, que elie seja, nada e nada assente sobre ofalso.

Finalmente do Corte, que vejo feito pelo comprimento deste Edificio, se deixaô ver o

interior do vestibulo. as frentes dos pateos, e a entrada das escadas. Eu acho, que todas estas

partes saô omadas com muito singelesa. Mas se havemos de estar aos preceitos dos bons

Authores. estas mcsmas partes deveriaô ser decoradas á proporgaô dos omamentos das

Fronterias.

Tenho exposto os meus sentimentos sobre estes desenhos segundo o meu fraco

entendimento, mas porem com ter sempre presentes aqueiles bons. e exceilentes principios que

me foraô ensinados. Com tudo isto, como todo o homem sempre se acha exposto e sugeito a

cahir em erros; cu de muito boa vontade me remetto ao juizo das pessoas de maior sciencia e

capacidade. e de Luzes mais apuradas, quc as minhas. nesta delicada e importantissima

materia. de V.A. R. o mais humiíde subdito = Joze da Costa e Silva'.

Senhor

"Tendo-me V.A.R. por sua Real Clemencia nomeado para assistir ã edificagaô do Reai

Palacio de Nossa Senhora da Ajuda, na companhia do Arquitecto Francisco Xavier Fabri; e

tendo-se em execugaô do que mandava o Real decreto feito algumas consultas sobre o modo de

continuar o edificio segundo a disposigaô. que já está delineada, e com paredes Levantadas;

tem dus mesmtts consultas resultado a questaô, ou para melhor dizer a duvida, de ser o circuito

do rectangulo proposto, pequeno e naô sufficiente para todas as accomodagôes necessarias ao

Real servigo;de maneira que tem sido propostas varias ideas, mas todas a meu ver de

difficuitosa execuguô a respeito da situagaô do terreno. Sobre esses pontos fez o Arquitecto

Francisco Xavier Fabri hum papel para se por na Real presenga de Vossa Altesa; e tendo eu

sido requerido de assignar o dito papel, pareceo-me ser do melhor servigo de V.A.R.o examinar

com a maior diiigencia possivel o terreno, antes de proceder ã assignatura. Em consequencia

desta minha duvida mefoi ordenado de dar o meu parecer por escrito; o quefago agora com o

presente pupel, que tenho a honra de por na presenga de V.A.R.

Ha sem duvida, que devendo-se allargar o Reai Palacio, seria hum grande inconveniente

allarga-lo para a parte do Rio, porque isto trctria consigo quasi a total ruina da porgaô, que

esttí feita com pouco, ou nenhum proveito da Cantaria, que já estâ posta em obra; motivo pelo

qual se veio no projecto de allargar o plano do edificio para a parte do monte, aonde

presentemente se acha o jardim, chamado da Princesa; e este julga o meu campanheiro Fabri,

que seja o melhor expediente; expediente porem que traz as difficuldades seguintes.

A primeira he a maior despeza no desentulho do monte, que o meu companheiro faz subir

ã somma de 270S000 cruzados. e eujulgo que será maior; porq. estou quasi certo, que se ha de
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encontrar muitu pedreira; e neste caso o custo do entulho será como tenho dito maior, do que

se julga.

A segund:i, que tambem neste caso se deverá desmanchar quasi toda a metade dafrente,

qucfica para a parte du Patriarcal, o que tambem se deve contemplar em despesa.

A terccira o augmento de Obra no interior do Edifico. o quat augmento sendo pelas

medidas, que aponta o mcu Collega. isto he de duzentos palmos de largura por 100 de

comprimento, deitando a conta ã altura do edificio que he, nuiis de 400 palmos, sempre sera

hum augmento de obra, que pedirá huma despesa de tres milhoens de crusados.

A quttrta a retardagaô, e demora da Obra. porque havendo de deitttr abai.xo a porgaô da

frente quc deve simmetrisar o Edificio e havendo tumbem de desentulhar o monte. naô se

podcrá taô cedo dar phncipio ás accomodagôes de Vossa Alteza Real.

A Quinta finalmente, que a entrada quefica por de tráz dojardim havendo-se de affastur

para mais longcficará a sua construcgaô difficultosa por causa da irregularidade do terreno,

e naô se Ihe poderá dar humu boa direcgaô sem grande despesa.

Considerando eu todos estes relevantes pontos, e de naô pouco momento. e tendo sobre

eiles feito as mais serias refiexôes, passo agora a por na Real presenga de V.A. hum projecto,

que segundo a minhtt fraca intelligencia me parece o mais conveniente; ajustando a este escrito

hum pequcno papel. que mostra a configuragaô do que exponho. 0 rectangulo nuircado com a

Letra A, he o sitio destinado para o Real Palacio. 0 espago B, he a praga. quefica adiante da

Fronteha para a parte de Lisboa. A Letra C, indica o sitio escolhido e determinado para a

erecgaô da Patriarcal. a qual fazfrente ã praga pelo lado D. Ora eu discorro deste modo. Se da

parte opposta notada com a Letra E seformar outra praga igual á praga B.e uo lado F sefizer

outro corpo de obra G que corresponda ao marcado com a Letra C podemos nesta porgaô de

obra collocar tudo o que naô he de quotidiano servigo de V.A., como saô por exemplo Gallerias

de paineis, Livrahas, Gabinetes de Fisica, e outras Artes, e Sciencias, e tudo o mais, que V.A.R.

for servido ordenor.

Este projecto produz a ventagem de ficar o Real Palacio mais symitrisado. porque

ucompanhado de ambas as partes de correspondentes Obras, e no meio de duas pragas, e

juntamente dá campo para todos os Cômodos, que se quizerem, sem nos embaragar-mo-nos

com a altura do monte, que se trata de desentulhar. He certo, que com este projecto se

augmcntaria humct porgaô de Obra, que naô he pequena; porem já notei que a obra que se

accrescentar se allargando mais o rectangulo, tambem seria de huma despesa naô indfferente.

Isto he quanto posso, e devo expor com todo o zelo e sinceridade. Vossa A.R. mandará o quefor

scrvido. de V.A.R. = 0 mais humilde servo, e subdito = Joze da Costa e Silva"

Acadcmia das Ciências de Lisboa, man. 484V.
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DocumentoSl (Pag. 180)

A vizo para se repararem as estacadas do Passeio Publico, e se tirar a

Planta do accrescenuim.to, efecho do dito Passeio

"Remetto a vm. a informagão, que mandei tirar por Francisco Antonio Ferreira

sohre arruina em que se achão as estacadas do Passeio Publico, da parte do Sul, e

Norte, as quaes se devem logo mandar reparar, remediandose como puder ser, e

fazendose a menor despeza quefor possivel.

Ao mesmo tempo he necessario cuidar em fechar o dito Passeio, removendo os

embaragos que houver a este fim; pelo que quanto á parte do Sul, mande vm. logo tirar a

Planta com o accrescentamento que deve ter, e o Portal, que se Ihe hade pôr, para que sendo

por mim approvada se haja logo de pôr em execugão, dizendo-me se hâ outra alguma duvida a

este respeito; quanto porêm á parte do Norte, he necessario saber o que hct a este respeito, e o

que está determinado sobre o Chafariz, e Cascata que hade levar. e a forma em que se

assentou uitimamente se devia executar; sendo tambem precizo acabar os dous Lagos com os

seus assentos em termos habeis havendo occazião opportuna a essefim.

Deus Guarde a vm. Junqueira o /~ de Maio de 1781 = Marquez de Angeja = Sr. Anseimo

Joseph da Cruz".

AHTC. Erário Régio. Livro 4307. pag. 111.

Documento 52 (Pag. 180)

Avizo dirigido ao Ex.mo Luiz de VasconceUos e Souza, com o Mappa do

Passeio Publico, a Representaqão de Domingos Vandelli, a respeito de se

completar a Obra do dito Passeio, conforme o seu risco.

"Ill.mo e Ex.mo Sr.= 0 Principe Regente Nosso Senhor manda remetter a V. Ex.a a

representagão incluza de Domingos Vandeili com o Mappa a ella junto, para que tomando V.

Ex.a sobre o objecto de que se trata, as informagôes que juigar necessarias, ou sejão do mesmo

Vandelli. ou de quaes quer outras Pessoas, que Ihe parecer conveniente ouvir, haja V. Ex.a de

propor a S. A. R., o que ihe ocorrer ao dito respeito, para o Mesmo Senhor rezolver o que for

Servido.

Deo.s Guarde V. Ex.a. Lisboa 23 de Janeiro de 1802. = Dom Rodrigo de Souza

Coutinho = Sr. Luiz de Vasconcellos e Souza".
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Reprezentagão.

III.mo e E.x.mo Sr. = A Inspecgão das Obras Publicas no ultimo Reinado adqueho o

tcrreno. que agora occupa o principiado Passeio. e o mais athé ao Jardim da Inquizigão. efoi

aplanado.

Ha nove, ou dez annos, que huma parte deste terrenofoi occupada com Barracas de

Particulares.

Parte da Agoa do Chafuriz d' Alcantani destinadu para o Passeio. e, tambem no dito

tempofoi desviada.

Querendo completur-se o Passeio Publico segundo o seu risco, a inda faltão 300

palmos de Cumprimcnto A ; mas para ter espago sufficiente paraformar neile hum Jardim

Economico, capaz de conter a Collecgão das Piantas Medicinaes, Cereaes, Leguminozas, de

Pastos, Tintorias, como aquelle do Real Jardim Botanico, se deve estender mais 160 palmos fí

A phncipal Obra consiste nos Muros, por que o mais se pode executar peios

Trabalhadores do mesmo Passeio, á excepgão dos Canos.

Jozé Antânio Pires, verificou mais, ou menos quanto importa o Muro, que sendo de

pedra e Cal, 1 : 440$ rs.. e de Taipa com aiicerces de pedra, e Cal, 660$ rs.

O risco do Jardim, se executará, quando se resolver a dar principio ti Obra.

Real Jardim Botanico 17 de Janeiro de 1802 = Domingos Vandelli. =".

AHTC. Real Erário. Livro 4310, pag. 241-242.

Documento 53 (Pag. 184)

Decreto pelo qual se manda estabelecer Passeios Publicos nos

Campos Grande. e Pequeno, sitos nos suburbios desta Cidade, fazendc

se a Despeza pelo Cofre do Donativo dos 4 p %.

"Sendo proprio da boa Policia de huma $rande Cidade, que os extengos terrenos aue

arrodeão. se aproveitem de algum modo agradavel, e util; e Quererdo promovella. Sou Senido

Ordenar ao Prezidente do Meu Real Erár'to, mande iogo por pessoas inteliigentes proceder á

formagão de hum Plano, pelo qual se estabelegão convenientes Passeios Publicos nos Campos

Grande, e Pequcno, sitos nos suburbios da Cidade de Lisbott, e que comprehenda assim :i

Plantugão de Arvores, e qualidades destas, como os meios da sua sustentagão, que quantofor

possivel deve sahir dos mesmos Campos, supphndo-se a sua Despeza pelo Cofre do Donativo,

cstabelecido no Meu Real Erário. E tendo o mesmo Plano subido á Minha Real Prezenga, e

Dixnando-me de approvallo, ofaga executar no actual Inverno. occupando na Obra as pessoas



que não tivcrem officios. ott occupagôes, em que se empreguem, pelos Salarios que achar

competentes. 0 mesmo Prezidente do Meu Real Erário o tenha ussim entendido. efaga

c.xecutar. Pago em vinte e sinco de Novembro de mil oitocentos e hum. = Com a Rubrica do

Phncipe Nosso senhor.
= Cumpra-se, e Registe-se. Lisboa 7 de Dezembro de 1801. = Com a

Rubricu dc D. Rodrigo de Souza Coutinho, Prezidente do Real Erário."

AHTC. Real Erário.Uvro 43 10. pag. 237

Documento 54 (Pag. 204)

"Dizem os Edificantes c morad.es de todo o largo de S. Paulo desta Corte abaixo

assignados, que chegundo-se a limpar o m.mo Largo e Praga Publica pelo desentulho da Igr.a

veiha depois disso com a reedificagão da nova, casas novas que se fizeram no circuito, areas

que vierão na enxurradas e a Limpagão dos canos da Ribr.a nova se tornou outra vez a m.ma

Praga a encher com hum tal montão de terra e pedras. que os Supp.es ficarão privados não sô

da v.ta da Igr.a nova, mas ainda dos Logradouros de suas casas e o Publico com m.to má

serventia. Porem este mal por hora he pouco remediavel seg.do o parecer dos Supp.es

attendendo a que ainda se não concluirão humas Casas junto da lgr.a as quaes pertence

aquelle montão de pedras. E o pior mal remediavel que aos Supp.es sobreveiofoi o fazerem os

Arqueiros du Cid.de do Porto naquella Praga huma Estancia de nuideiras, fazendo crescer o

montão do entulho com taboados.feixes de Lenha e arcos defr.a que os Supp.es ficarão com

os seus Logradouros de todo tonuidos a v.ta p.a a Igr.a mais captiva, expostos a pegar-se o

fogo naquelles materiaes communicavel ás casas visinhas servindo este bosque e escondrigio

de salteadores e de esterquilinos que constituem fetido todo aqueile sitio; accrescendo o

erigir-se alli huma nova guarda de bestas, que fazem a Pruga nutis occupada, impedida e

immunda qd.o tal guarda nunca houve em sem.te praga. E finalm.te ate nella estão humas

casas terreas ou barracas que servirão algum dia de telheiro, e ho'je de despejo de palha, e

outros materiaes que Ihe mette hum particular que as comprou e dizem ser Dom.os Mendes e

em que mora o guarda bestas. E como tudo isto he m.to prejudicial aos Supp.es e a sua saude;

efaz diminuir o valor dos edificios e não hcí Ley alguma que possa auxilliar aos Supp.dos e

dcvcm inteiram.te dar despejada a Praga que pertence ao Publico e os Supp.dos a não podem

occupar por sim.te modo. Lx.a 28 de Out.o de 1 793".

"Dizem Ant.o Joze Coelho, Manoel Coelho da Rocha Duarte Joze de Olivr.a Fran.co da

Silva Sardinha Contratadores de Arcos e mais madeiras pertencentes ao Off.o de Tanoeiro

que elles que elles Supp.tes forão citados por Ordem de v S.a e p.a no Pr.o de 15 Dias
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tranzportarcm os Arcos da Praga ou Largo de S. Paulo p.afora e a Requerim.to da Irmand.e

do Santissimo e varios moradores da mesma freg.a o que ja tinhão intentado.pella intendencia

G.al da policia; que prosodendose a Informe pello meretissimo Dz.or Corregidcr dos

Remoiares ficou de nenhum ifeito o intentado requerim.to por se atender que o d.o Genero

scmpre se vendeo naquelles Ciiios; por estarem mais prontos p.a os Embarques e Tamtarias

das Naos e mais Embarcaioens vendimas de todos os Pr.os de Alem do tejo; p.a o Pr.o de

Lisboa e outros convezinhos; de sorte que se acazo agora na forsa de vendima os Supp.tes se

auzentarem do a.o Citio seria hum Gravissimo projuizo ncio sô aos Supp.tes mus m.to mavor a

todos os vassallos que tem quintas e fazendas nos d.os Pr.os e por esttt razão Recorrem os

Supp.tes a v S.a p.tt que informado da verd.c; Expendida de mctndar que os Supp.tes se

Conservem com a Extragão das d.tas Fazendas athe finallizar as vendimas do prezente anno

de 93 que podera Durar athe ao Natai do prezente anno (...)".

ANTT. Feitos Findos. Inspecgão de Bairros. Remolares. Ma<;o 21, n"23.

Documento 55 (Pag. 203)

Edital

"Sendo prcscnte no Senado da Camara o anentado com que se acha ocupado o Caes da

Ribcira-Nova cnm vendas dc varios generos, e com barracas levantadas. fazendo-se a mais

cscandalosa travessia no Pcixc salgado, e no fresco. impcdindo-se o transito do Povo para o

Embarque, enchendo-se o Cacs de immundicias. de fôrma que he impraticavel a passagem, assim

como he a vcnda do Peixe salgado pelos proprios pescadores, por naô acharcm sitio em quc fagafi

as suas vendas em primeira maô na fôrma que sempre praticáraô: Constando igualmente que os

Lugares dcstinatlos para os Pescadores chamados do Barreiro se tcm augmentado a hum

cxcessivo número por se tolcrarcm Atravessadores na mesma venda. c nos mesmos Lugares;

rcsultando dcstcs factos gravissimos prejuizos; em 1" Iugar ao servi^o do Público: cm 2° á

Fazcnda Rcal pelos Descaminhos dos Direitos: em 31-1 ás Vendedeiras que tcm Lugares estiveis. e

arrendados: e em 4" á limpe/a, decencia, e decoro, c até pelo risco da Saude Pública, tudo

praticado contra as posturas, c Ordens do Senado, e muito principalmentc contra as expressas

Detcmiinai^ôes do Providentissimo Decreto, quc estabeleceo a mesma Ribeira. e que j;i dcsse

tcmpo precavco scmclhantes íraudes. eujo Real decreto he do theor seguinte:
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Decreto

Havcndo Eu Mandado cdificar pcla Repartigaô das Obras Públicas de Lisboa, assim os

grandes Cacs das Pragas da Ribeira-Nova. do Romulares, e do Corpo Santo, como as referidas

Pra<;a.s: A outra Praya das Arrematayôes. a Grande, e Real Prac,a do Commercio. com o outro

grandc Cacs chamado dc Santarcm: O que tudo pelo custo das fabricas. e pelo asseio, e

commodidade dellas. naô s6 está facilitando as scrvidôes em beneficio do grande Povo de Lisboa;

mas tambcm constituc ao mcsmo tempo huma boa parte da sua recreayaô- e alegria: Por Me ser

prcsentc quc ha pessoas tacs. taô grossciras. e de tanta rusticidade, que perdendo o respeito devido

aos referidos Lugarcs Públicos. intentaô deturpallos, lanyando nelles superfluidades immundas, e

pcjando as sobreditas Pragas. e Caes com Lenhas, Carvôes, Caixas de Assucar, Barrís de

Farinha. Couros. Solas. Atanados. Madeiras. Arcos de Tanoaria. e outros semclhantes generos de

pe/o. c dc volumc: Quando ha muito tempo, que cessou a falta de Armazens, com que nos

primeiros annos. succcssivos ao Terremoto, se pretextavaô cstas usurpayôes, e violencias feitas

aos Lugares Públicos da Capital do Rcino. com huma barbaridade contraria á policia universal cfc

todas as Cidades. e Prtvos Civfs da Europa: Sou servido ordenar que assim nas Pragas da Ribeira-

Nova, Romulares. Corpo Santo. Rua direita do Arsenal. Praga das Arrematagôes. Real Pra$a do

Commcrcio. e Rua dircita da Alfandcga, Praga do lado Scptentrional, c Occidental do Terreiro

Público. Cacs adjacentes a todas, e cada huma das refendas Pragas, e Ruas novamcntc edificadas,

que nellas. e nelles desembocaô: Se naô possa fazer pejamento algum, nem fixo, nem volante. de

qualqucr qualidadc. ou tlgura quc seja: E que as mercadorias seccas, ou molhadas. quc a ellas

vierem. sc naô possaô dcmorar além do mesmo dia, em que dcscmbarcarem. E Mando que desde o

dia proximo seguinte, em que os sobreditos pejamentos se fizerem, e os generos seccos, ou

molhados houverem desembarcado, lĩque tudo devassado ao Povo offendido com as referidas

violencias, pcrtencendo a quaesquer pcssoas delle, que nclles. e nellas fizercm pnmeiro

apprchcnsaô para as fazcrem conduzir em beneficio seu para as suas Casas. ou Armazens pela

sua particular. e propria autoridade; ou as ditas Pessoas sejaô Militares. ou sejaô Civís. ou sejaô

méramente Plebéas: E Ordeno a todos os Magistrados, e Officiaes de Justiga. Fazenda, e Guerra,

que auxiliem as sobreditas apprehensôes (...). O que com mdo se naô entenderá nos precisos

matcriacs para a continuagaô das Obras, nos iugares a ellas contiguos. com tanto que logo se

desoccupcm em temios habeis. e sejaO limpor pelos edificantes, que os tiverem occupado (...).

Oeiras 6 dc Julho de 1775. = Com a Rubríca de Sua Magestade. =

E porque o mesmo Real Decreto naô foi derrogado. e está na sua plena, c litteral

observancia, posto quc pelo lapso de tempo, e por fraude se tem posto em abuso. e esquecimento:

Ordcna o Senado que o mesmo Decrcto se ponha em exacto cumprimento (...). E quanto aos

Lugarcs dos Pescadorcs do Barrein): Ordena igualmente o Senado que todos aprcsentem ao
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Administrador Gcral dos arrendamcntos no prefixo tcmpo dc quin/e dias (...) as Lĸcngas. e

laculdadcs que tem obtido para (ĸxuparem os Lugares para dcpois de legitimados. se ptxĸeder a

huma nova amimayaô. c se Ihcs dar hum competcnte titulo (...). Lisboa o 1" dc Julho de 1 809.

Coiecgâc de Leis, 1809.

Documento 56 (Pag. 205)

Edital

Sendo prohibido pelas Lcis geraes do Reino. e por muitas Municipacs. que existem no

Archivo da Camara. que se possaô vcndcr Cames fôra dos ayougues estabclccidos para estc lim;

por scr na Balanya Rcal, aondc se liscalisaô os Reaes Direitos. c a qualidadc das mesmas Cames

do modo mais eserupulosos; c tcndo o Senado da Camara feito pôr em prática as dit£.s Reaes

Dcterminavôcs. para que naô hajaô Ayougues Clandesunos, pelos prejuizos da Real Fazenda, e do

Público; naô sendo possivel que o temor das penas impostas fa<;a cohibir taô pertinazes

Transgrcssores. os quacs escandalosamente buscaô os sitios mais Privilegiados, como saO> alguns

Convcntos. c mcsmo dentro do Pa$o da Rainha. para á sombra daquelle Régio recinto terem

Talhos abertos, do mesmo modo que os tem junto a Abarracamentos, Hospitaes, &c. resultando

deste crimiinoso abuso a cxtracyaô de Rezes infectas; a perda dos Reaes Direitos; o furto ao Povo

na falsilicavaô dos pezos (...): O Senado fez tudo presente, em Consulta. ao PRINCIPE

REGENTE N: SENHOR: Quc foi Scrvido, pela Sua Real Resoluyaô de 7 do corrcnte Conformar-

sc com o Parcccr da dita Consulta; pela qual fica Determinado. que todo aquelle, que for

encontrado na Vcnda. ou trafico de scmclhantes Talhos, e que naô mostrar estar Contratado ou no

Senado, ou nos que se remataf) pelas Sete Casas, que saô os do Termo, Bclém Ajuda, Alamtara, e

Ferrugcnta, seja logo prezo na Calceta por seis mezes (...)

Lisboa aos 17 de Julho de 1809.

Colecgão de Leis, 1809.

Documento 57 (Pag. 206)

Edital

Sendo dcsdc antigo tempo a Praya de S. Paulo destinada para a Venda cm primcira maô da

Hortaliya, chamuda dos Genove/cs; e sendo mudada interina, e provisionalmente a dita Venda

para a Calgada do lado Septentrional da outra Praga da Ribeira-Nova, na occasiaô das obras. que
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se fizcraô na Igreja. c nas casas ao redor da mesma Praya de S. Paulo: E persistindo ainda a

mcsma Venda na Ribeira-Nova, com gravissimo prejui/o do Serviyo Púbiico. e do Particular das

Lojas, e Casas. quc lhc ficaô misticas. c ainda mesmo dos lugares de fruta, e hortaliga. que se

vcndc cm segunda maô: para cvitar estes prejuizos. e fazcr mais decorosa. e plausivel a sobredita

Praya dc S. Paulo: Ordcna o Senado. que logo, e sem demora alguma de tempo se transfira a

Venda da Hortaliya. chamada dos Genovezes. para o antigo local da dita Praya; bem entendido,

quc sc dcvem alojar os Vendedores na metade da Praga. para o lado Oriental; licando a outra

metadc para o lado Occidcntal livre. e limpa para o decente serviyo da Igreja; naô excedendo os

mesmos Vendedores o local dividido com os marcos, que o Senado amndou affixar (...). Lisboa,

17deJulhode 1809.

Colecgão de Leis. 1809.

Documento58(Pag. 206)

Edital

"Sendo presente no Scnado da Camara o positivo dôlo que praticaô alguns dos seus

Inquilinos com infracyaô das Posturas. e Ordens que absolutamente prohibem se accenda lumc

nos Lugares de Vcnda, e ainda nas Lojas em que naô ha chaminés, e quc saô arrcndadas á

Fazenda da Cidade; acccndendo lume dentro dos Lugares. e ás portas das Lojas. resultando desta

transgressao a má vizinhanya pelo fumo, e o risco de Lncendios, como proximamente se

experimentou na Praya Nova da Figueira. inccndiando-se hum quarteiraô intein). em cuja

rccdilicayaf) se dispendco avullada somma; e reflectindo-se que estcs abusos se praticaô pelas

nĸ'ĸlicas pcnas comminadas aos Transgressores, para evitar a sua continuac.aô: Ordena o Senado,

quc toda a Pcssoa, que acccnder lume em quaesquer Lugares de venda ou sejaô da Praga da

Figueira. ou da Ribcira-Nova. ou Vclha, ou em outro qualquer sitio dentro da Cidade, e bem

assim nas Lojas que naO tiverem chaminés, incorra na pena de prizaô por tempo de hum mez, e na

de oiio mil réis, applicados, metade para a Fazenda da Cidade, e a outra para os officiaes que

fizcrcm a apprehensaô: Outrosim Ordena, que sendo caso, que haja Incendios nos mesmos

Lugarcs. ou Lojas a Pcssoa que habitar o em que o incendio principiar incorra na pena de pagar

pclos seus bens toda a despeza da reedifica<ía5 a que der causa (...). Lisboa. 20 de Novembro de

1 809".

ColecgãodeLeis, 1809.
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Documento 59 (Pag. 206)

Edital

LUCAS DE SEABRA DA SILVA; do Coasclho do PRINCIPE REGENTE Nosso Senhor.

Fidalgo CavaJlein) da Sua Rcal Casa. Commendador da Ordem de Christo. Dcsemgargador do

Payo. Chanccller da Corte e Casa da SupplicagaO, Intendentc Gcral da Policia da Corte e Reino.

&c.

Chegando ao meu conhccimento que, por hum abuso muito rcprehcnsivcl c intoleravel.

diversos Individuos dc hum c outro sexo. e principalmcnte as Lavadeiras desta Capital, naO

obstante a prohibigao dcsta Intendencia. publicada pelo Edital de dczanove de Janeiro de mil e

oitocentos e sete, continuaO dc tempos a esta parte a fazer as suas lavagens dc roupa nos Tanqucs,

Pias e Bacias dos Chafarizes c Fontes da mesma Capital; seguindo-se destas Lavagens huma

inquina<;aô das Agoas destinadas a alimento. c uso dos Animaes, que a experiencia tem mostrado

terem padecido diversas molcstias interiores, ou de pellc. que cedem em gravc danmo dos scus

Proprictarios, e Servi<;o Público; se vcrilica pelos referidos inconvcnientes percisar-se cle huma

effica/ c rigorosa providcncia para evitar os rcferidos abusos. Prohibo. por tanto. que nenhuma

pcssoa de hum, e outro sexo possa lavar a quaJquer hora do dia, e de noite nos ditos tanques, Pias

e Bacias. de bai.xo da pena de vinte dias de cadca contra os transgressores do sexo masculino; e

em vinte dias de reclusaO na Casa da CorrecgaO, intcrinamente estabelecida na Real Cordoaria.

por commuta<;aô nas transgrcssOes das pessoas do sexo feminino; e a huns e outras a

condcmna<,aO de 12$000 réis (...). Lisboa quatorze de Julho dc mil oitocentos c nove '.

Colecgão de Leis, 180

Documento 60 (Pag. 206)

Decreto

Tendo determinado o Decreto de cinco de Novembro de mil setccentos e sessenta,

arruamcntos para melhor commodidade dos Compradores, e beneficio dos ProprictariDS, sem

deturpar o nobre prospecto dos cdificios das mesmas ruas: E sendo-Mc prcsente em Consulta do

Senado da Camara os excéssos. que estaO praticando alguns dos ditos Proprictarios. para fazerem

despcjar os Ourives da Prata. ou os constrangcrem a aluguercs exorbitantes. com manifesto abuso

da obriga<;a0 imposta pelo mencionado Decreto. a qual com tudo naô deve scrvir de pretexto para

se naô pagarcm os alugucres. que justo forcm: Hei por bem concedcr apozcntadcTÍa aos
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Commcrciantcs Artilices. e mais pessoas obrigadas aos arruamentos para terem no que Uie for

respectivo. naO sO as suas lojas; mas tambem casas para viverem com as suas familias. pagando

os alugucres devidos. por convengaO. ou justa avalia<;aO, que poderá repetir-se dc cinco em cinco

annos. E ncsta confomiidadc: Mando. quc se ponha perpétuo silencio nas Causas de Despejo

pendentes. contra aJguns dos mesmos Privilegiados (...). Palacio de Quéluz em 27 de Fevereiro de

1802".

Colecgôes de leis, 1802

Documento61 (Pag. 206)

'DIOGO IGNACIO DE PINA MANIQUE do Conselho do PRINCIPE REGENTE Nosso

Senhor. Fidalgo CavaJleiro da Sua Real Casa (...) Desembargador do Pago. Intendente Geral da

Policia da Corte e Reino. Administrador Gerai da Alfandega Grande desta Cidade, e Feitor Môr

dc nĸlas as mais do Reino, &c.

FA£0 saber. que constando ao Augusto PRINCIPE REGENTE Nosso Senhor os grandes

inconvenicntes. quc rcsultaO de ficarem abertas até alta noite as portas das escadas. que daO

serventia para as ruas aos Moradores. que occupaô as propriedades grandes e pequenas desta

Capital; e quc existindo assim abertos estes lugares, ou sejaô lojas, ou patins. que fagaô entradas

ás escadas das mesmas Propriedades. scrvem por este modo de esconderijo, e receptaculo aos mal

intcncionados, os quaes tem chegado a ponto de esperarem nas mesmas escadas alguns dos

Inquilinos. que as habitaO. para os roubarem. como tem acontecido nestes ultimos tempos; vindo

entaO por esta causa a ficarem iunteis em grande parte as providencias. que o mesmo Augusto

Senhor Tem mandado dar. tanto por mcio de Guardas a pé. e a cavallo. como por meio da

IUumina<;aO da Cidade, a fim de se podcr conservar scgura a tranquillidade pública. e permanente

a seguran<;a individual das pcssoas. que transitaO por esta Capital: Ordena por isso o Augusto

PRINCIPE REGENTE Nosso Senhor. que. logo que principie o escuro da noite, todos os

Moradores desta Capital, ou sejaO Inquilinos. que habitem os diversos quartos Das Propriedades,

ou pn^prios Proprietanos. que as occupem. ou scjaô de Propriedadcs grandes. ou pequenas,

fechcm as portas das escadas. que daO serventia para as ruas desta Cidade; (...) havendo chaves

communs, para os ditos Moradores, Proprietarios, ou Inquilinos. e suas familias se servirem;

scndo porCm casas grandcs, cujas escadas estejaô dentro de pateos. ou lojas. naO as fechando, as

tcnhaO cstao allumiadas com lampiOcs; de maneira, que as Guardas da Policia naô sô possaO

reconhcccr sc a ellas se acolhc alguem. mas tambem possaô entrar dentro a examinar se alguem

alli .sc tem acolhido. c executar o que está determinado (...). Lisboa hum de feveriero de mil

oitocentos e dois".

Colecgão de Leis, 1802
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Documento 62 (Pag. 207)

Edital

"0 Scnado da Camara. attendendo a que muitos dos moradores da Cidade nova, esquecidos

ainda do scu proprio commodo. deixavaO estar tcmpos. e tempos qucbradas. c com falta d: vidros,

as vidra<;as das suas jancllas principacs, o que tanto servia de deturpar. e de affcar o prospecto da

mesma Cidadc. quando conduzcm para a sua formusura. c nobreza as mcsmas vidrac,as; e

procurando fazer ccssar taO estranhavel omissaO. Ordenou pelo Edital de 27 de mar<;o de 1775

que lodos os ditos moradorcs fizessem concertar as taes vidragas (...). E porque muitos dos

refcridos moradorcs tcm intciramente abusado dcsta saudavel providencia, ainda mcsmo em seu

benelicio. ía/endo-se esquccida dc huns. e ignorada de outros. por lapso de tcmpo.

Ordcna o mcsmo Senado. que cinco dias da data deste em diante. os Almotacés c.os ditos

districtos procecaô indefcctivclmente contra os que acharem incursos na dita omissão. (...) 18 de

Abril 1785".

Colecgão de Leis, decretos e alvarás ordens régias e editais que se

publictio desde o ano 1776 até 1787

Documento 63 (Pag. 207)

Edital

"Tentlo S.A.R 0 PRINCIPE REGENTE Nosso Senhor. Dcterminado, que para sc

evitarcm os damnos causados pela licenciosa devassidaO em que estaO os Moradores desta

Cidadc. dc lan<;arem Agoas. Lixos, e Immundicias das jancllas para as Ruas a toda a hora da

noitc. e ainda mesmo de dia. prejudicando gravemente os que transitaô pela mesma Cidade, naô

sendo bastante a vigilancia dos Almotacés das execucôes, cada hum no seu Bairro. para que se

dcstma taO perr.icioso abuso. talvez por serem as penas impostas nas antigas Posturas. muito

pequcnas á propor<;aO tlos tcmpos. em observancia das Reacs Ordeas do Mesmo Senhon Ordena o

senado. que ncnhum tlos Moradores desta Cidade, e seus Suburbios, possa lan^ar Agoa, Lixo. ou

Immuntlicia. ainda quc sendo agoa limpa, se naO na hora que se scguir depois dc ter corrido o

sino, isto hc, de lnverno das 9 horas até ás 10 da noite. e de VcraO das 10 até ás 11, sem que outra
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alguma hora seja de noite, ou de dia. se lance das janellas cousa alguma para as Ruas, com

commina<;aO. que todo o que transgredir esta Real Ordem, pela primeira vez pagará 2S000 réis de

contlcmnacaO, pela segunda o dobro, e pela terceira o mesmo, pagos da cadêa onde estará 5 dias

(...). Lisboa. 27 tle Maio dc 1803.

Marco Antonio de Azevedo Coutinho de Montaury".

Colecgão de Leis, 1803.

Documento 64 (Pag. 211)

"0 Príncipe rcgcnte N.S. é scrvido fixar o dia 14 de Janeiro prOximo para principiar

tanto a iluminagão da Cidade. como o servi<;o da Guarda ReaJ de Polícia de Lisboa. Sobre o

primein) objecto espera o mesmo Augusto Senhor que nenhuma dúvida haverá tendo-se

participado a competcnte ordem ao Tesoureiro-mor do Real Erúrio; o qual se entenderá com V.S.

sobrc o pagamento do azeitc neeessário aos lampeôes; ao mesmo fim se aprescntará a V. Sr.a o

hábil agricultor Manucl Corrcia, Almoxarife da A/inhaga, com quem V. S. poderá tratar sobre o

pre<;o do azeite, quc o mesmo oferece para a ilumina<;ão (...).

Deus Guartlc a V.S. Palácio tle queluz em 26 de Dezembro de 1801.- D. Rodrigo de Sousa

Coutinho

Senhor Diogo Inácio de Pina Manique".

in MARTINS. F. A. Oliveira, 1948, pag. 107-108.

Documento 64A (Pag. 211)

Edital

(Diogo Ignácio de Pina Manique) "Quem quizer illuminar todas as Ruas que ha nas

quarenta Freguezias de que se compOe esta Capital. ou separadamcnte as Ruas d' algumas dcllas.

poderá vir no dia 12 do correntc pelas duas horas da tarde ás Cazas da minha Rezidencia dar o

seu lan<;o, advertindo que o Arrematante será obrigado a fomecer para cada Candiciro quartilho e

meio de Azeite nas noites d' Invcmo. e nas de Vcrão tres partes de hum quartilho, como tambem

torcitlas de Algodiio feitas pela fomia que naquelle acto Ihe será mostrado. Será outro sim

obrigado a fazer aos candieiros os precizos rcparos para a sua conserva<;iIo, e a entrcgalos em

bom estatlo findo quc scja o tcmpo da sua arrematagao (cujo pre<;o ha de scr pago aos quarteis)
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prcstando Fiadores idoncos quc íiquem rcspon^aveis pelo intciro cumprimcnto destas CondigOes.

Para que chcgue a notocia de todos mandei affixar o prezente. Lisboa. 5 Dezembro de 1 80 1 ".

Colecgão de Leis, decretos e aivarás ordens régias e editais que se

puhlicão dcsde a ano 1898 até 1801

Documento 65 (Pag. 211)

Dccreto

"Sendo muito convcmcntc. não so para a seguran<;a. c tranquillidade da Cidadc de Lisboa,

Capital dos Meus vastos Dominios, mas para que na mesma a ordem da Policia receba huma nova

consolidacão, que á imitagũo das outras grandes capitais se estabelega hum Corpo pemianente, o

qual vigie na conscrva^3o da Ordem. e tranquilidade pública, e que obcde<;a. no que toca á

disciplina Militar, ao General tlas Armas da Provincia, e no que toca ao exercicio das Suas

tunc,0cs, ao Intcndcntc Gcral da Policia : Hey por bcm crcar huma Guarda Rcai de Poacia dc

Lisboa. de pé. e <le cavallo para vigiar na Cidatle de Lisboa". Com a rúbrica do Principe Regente.

lODczcmbro 1801.

Regulamento

(...) X- "A Cavallaria dará todos os dias ĩres Patrulhas por Companhia, commandalas por

Officiacs inferiores. Huma tlellas andará de dia nas Ruas que lhe forem designadas, semprc a

passo, a)m a espada na mão. para prevenir as desordens, dissipar os ajuntamentos inuteis,

remcdiar aos embarac,os occasionados pelas Carmagens nas Ruas estreitas. c travessas; em íîm

vigiar sobre mdo o quc rcspeita á boa ordem, e á seguran<;a pública (...)".

Colecgão de Leis, decretos e aivarás ordens régias e editais que

se publicũo desde o ano 1798 até 1801 .
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Documento 66 (pag. 66)

Portaria

"Querendo a Regencia do Reino promover. quanto seja possivel. e o permittáo as forgas

do Thesouro Publico Nacional as Obras Publicas necessarias. n3o sô pelo scu objecto, mas

para emprcgar os bragos labrís que, por faJta de obras particulares, se achão inutilisados,

faJtando por coasequência os meios de arrimo e sustenta<;ão a muitas familias pobres e

desgragadas: A mesma Rcgcncia, em Nome de El-Rei o Senhor D. João VI, Ha por bem Crear

huma Commissão composta de pessoas intelligentes e nossuidas de hum verdadeiro

patriotismo. quc tcrá por fim consultar sobre os meios de reduzir a boa onjem e regulamento

esla administra<;3o. ou seja reíativamente á economia das obras, ou seja ao methodo

administrativo dellas. estendcndo-se os seus trabalhos e indagacoes ás obras militares e de

fortificagão, para que de futuro se veja se convirá chamar todas a hum centro de administra<;3o.

ou sc convirá o ser csta dividida, examinando a importancia da despeza sobre todos os

objcctos, e quaes os artigos em que convenha fazer-se abatimento, particularmcnte nos salarios

ou ordcnados dos Emprcgados Publicos, examinando sobre tudo a legitimidatle dos Titulos

porque as perccbem. A mcsma Regencia tem muito em vista a conserva<;3o e progresso dos

dois Passeios Publicos de Lisboa e Cttmpo grunde, e por isso deseja que a dita Commissão

sobre elles haja de estender os seus cuidados. N3o p<xle a mesma Regencia deixar de lembrar á

Commissão o quanto desejaria que clla lhc aprcsentasse hum Plano de se fazer hum Theatro

Nacional. cstabelecimento o mais util e necessario. e de que tanto depcnde a boa moral e

reforma dos costumes: e como pelo Thesouro Nacional se n3o possa actualmente supprir a esta

dcspeza, a mesma Commissão terá em lembran<;a, ou o estabelecer huma subscrip<;3o, ou tirar

vantagens das economias ncstas administra<;Oes particularmente no aproveitamento de bra<;os,

como pode ser dos condemnados a trabalhos publicos. A dita Commiss3o se denominará =

Comissão sobre Obras Publicas. = S3o Deputados nomeados Anselmo da Silva Franco, Bento

Antonio d'Andrade, Caetano Martins da Silva, Felix Martins da Costa. Filippe de Oliveira

Lobato; o mais vclho scrvirá de Presidente. e, aquclle que, entre todos escolhercm, cte

Sccretario. As ScssOes se farão nos dias e horas que convierem, e o local para as SessOes Ihe

será designado pelo Intendente das Obras Publicas. Este, e os mais chefes das RepartigOes que

váo a inspeccionar-se darão as instmcc,Oes e auxilios que a Commissão exigir. 0 Secretario da

Regencia do Reino dos Negocios da Faz.enda, Administrador e Presidente do Thesouro Pubhco



Nacional o tenha assim cntentlido e laca executar. PaJacio da Regcncia cm 20 dc Ma-<;o de

1821. = Com as Rubricas dos Membros da Regencia do Reino",

Diario da Regencia, n" 70. 22 tle Mar<;o tle 1821.

Documento 67 (pag. 229)

"Mandi ElRci. pela Secretaria de Estado dos Negocios do Reino, participar á Camara

tle Lisboa. que sendo-lhe presente a sua conta, acompanhando o requcrimento dc 70 citlad3os

pedindo a conclus3o da obra tlo passeio publico, confonme o projecto que fora adoptado por

mais convcnicnte; e bem assim a offerta que fazcm os actuaes Vereadores Braz da Costa Lima.

Jo3o Rulino Alves Basto, Joaquim Grcgorio Bonifacio. e Jacintho José Dias de Carvalho. dos

vencimentos, que como tacs lhes competirem no decurso do presente anno; como tambem a

offerta separada da quantia de dusentos e quarenta mil réis, que fez o Vereador Joaquim

Grcgorio Bonifacio: Ha por bem louvar aos mencionados Vereadores. por esta demoní-trayão

tlo seu zelo plo bem publico; e ortlena que a Camara designe tez pessoas de confian<;a, que

dcvem compor uma Commiss3o cncarregada de promover. e arrecadar as subscrip<;0es

offerecidas. c aqucllas com quc voluntariamente haj3o de concorrer outros cidad3os,

igualmcntc zclosos. a bem tle uma obra ha tanto desejada pclas pessoas scnsatas, c tâo digna de

uma grande Capital: declarando outro sim o mcsmo Senhor. que o Governo auxiliará a dsspeza

desta obra, quanto fôr compativel com a execucjio de outras mais nccessarias; devendo

comcgar. c concluir-se com t<ĸla a actividade, logo que se proporcionem os meios; confiando o

mcsmo Scnhor que a Camara de Lisboa neste. como em todos os objectos de utilidade, e decOro

municipal, tlará novas pn)vas do patriotismo, que a distinguc. Pago da Bcmposta em 4 tie abril

dc 1823. = Filippe Ferreira Araujo c Castro".

Diário do Governo, n~ 82, 7 de Abril de 1823.

Documento 68 (pag. 23 1 )

Para Domingos Antonio de Sequeira

"Manda ElRei. pela Secretana de Estado dos Negocios do Reino, participar a Docningos

Antonio dc Scqueira quc Tendo as Cortes Geracs e Extraordinarias da Na<;3o Portugueza
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Determinado que na Praga tlo Rocio dcsta Capital se erigisse hum Monumento em perpetua

memoria tlos Gloriosos feitos de 24 de Agosto. 15 dc Sctcmbro, c I" dc Outubro de 1820.

sendo para isso appn)vado com algumas altcra<;Oes nos Emblcmas. o Desenho Offerecido pelo

tlito Domingos Antonio de Sequeira: Ha por bem encarrcgar-lhc a Dircc<;ão da dita Obra até

ao seu ultcrior complemento. e espera que se dedique a este trabalho com a mesma energia.

zclo. e destcridade com quc tem desempenhado outras mcumbencias. que se lhe tem

encarregado. Palacio dc Queluz em 15 de Setembro de 1821.= José da Silva Carvalho".

Diário do Governo. n" 236, 5 de Outubro de 1821.

Documento 69 (pag. 233)

"O Dia 14 de Setembro de 1822 ficará sendo celebre no Vindouro, por ser aquelle, em

que se collocou na Pra<;a do Rocio em Lisboa a Pedra, que deve servir de Base ao Monumcnto.

que tem de etemizar a memoria da Regenera<;3o Portuguezu. Na tarde tleste dia apparecer3o

ornadas de damasco todas as janellas daquella vasta Praga; e mais omadas aintla pelo immeaso

numero de Senhoras. que as povoav3o. No Palacio do Govemo se havia reunido huma grande

parte dos Chefes Civis. e Militares. e Ministros de Estado. e daili se dirigirão como cm

Prociss3o, ou Préstito ao meio do Rocio, fazendo muitas Senhoras parte dcstc Préstito, que era

precedido dc hum Estandarte sustentado pelo Reverendo Prior de S. Nicoíáo, c no qual se lião

as letras iniciaes das palavras Reiigião, Constituigão, Rei; e logo por cima trez circulos

perpendiculares. no primciro dos quaes estav3o escritas as palavras 24 De AGOSTO: no

segundo as dc 15 DE SETEMBRO: e no terceiro as de 1° DE OUTUBRO; (...). Feita a

colloca<;3o. para a qual intcrvier3o muitos Cidad3os benemeritos de todas as classes sem

distinc<;3o alguma. e cuja reunião offerecia hum verdadeiro emblema da uniformidade de

sentimentos que os animav3o; se elevou sobre a Pedra o Reverendo Prior de S. Nicoláo, e

agitando o Estandarte tleo altos vivas, que forão, com enthusiasmo rcpetidos pelo immcnso

concurso, que cobria a Prac,a. e correspondidos com milhares de len<;os. que se agitav3o das

janellas; cm quanto hum gmpo de quatro Meninas. subidas acima da Pedra. langavSo flores

para todos os lados. as quaes er3o apanhadas com avidcz; c outras Scnhoras cspalhav3o entre a

multidão o Hymno. que abaixo transcrevemos. e que nos dizem, vai ser posto em grande

musica pelo afamado, e iasigne Professor Bomtempo. e que será comhecido pelo nome de =

Hymno da Gratidão. = No mesmo tempo, que a Pedra se collocou, subirão ao ar girandolas de

fogo. que toda a noite continuár3o: ilJuminou-se toda a Pra<;a do Rocio; e cm differentes ruas

muitas casas apparecêr3o tambem com luminarias. Eis aqui o hymno.
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CORO

Já tcmos Lci;

Já Patria tcmos;

Ao nosso Fatlo

Parabens tlêmos.

Illustres Feitos,

Que honrais a Historia.

Dias tle Gloria.

A nOs volvci.

Játemos Lei;

Já Patria temos;

Ao nosso Fado

Parabens dêmos:

2

A qucm nos salva.

Ô Portuguezes.

Huma. e mil vezes

Crôas tecei:

Já temos Lei;

Já Patria temos;

Ao nosso Fado

Parabens Dêmos.

3

Se em terra vêtles

O Dcspotismo,
Ao scu Hcroismo

Grac,as rendei:

J3 temos Lei;

Já Patria temos;

Ao nosso Fado

Parabeas tlêmos:

4

Desce dos Astros

Seculo novo;

Salvou-se o Povo;

Salvou-se o Rei:

Já temos Lei;

Já Patria tcmos;

Ao nosso Fado

Parabeas dêmos:

5

Eia. cm mcmoria

Dc tal Portento.

Hum Monumento

Aos Ceos crguci:

662



Já tcmos Lei;

Já Patria temos:

Ao nosso Fado

Parabeas dêmos:

6

Mármore etemo

Fallc ao Vindouro;

E cm letras d'ouro

Ncllccscrevei:

Já temos Lci;

JáPatriatemos;

Ao nosso Fado

Parabens dêmos".

Diário do Governo. 17 de Setembro de 1822.

Documento 70 (pag. 249)

"Senhor

Manda-me VM.I. peila Regia Provizão p.2 vehficar por termo legal quantos

Relligiozos tem o Convento de Corpus Christi, cumprio assim pello termo p.3 tirando em

resultado existirem aqui em 16 de Septembro dia em que entrei neste Convento somente tres,

tendo os mais passado para o dos Remedios por Ordem: do termo p.4 consta que antes desta

Ordem havia aqui dez Relligiozos de Missa, e outros tantos leigos; em segundo Manda-me

VM.I. que da mesma forma verefique quaes são as utilidades esperituaes que o Povo acha

na conservagão deste Convento, tirei a inquirigão p.5 e achei em rezultado que nenhuã, e eu

estou bem convencido que sá os taes Frades tiravão utilidades do Povo, e que servião

somente de embutir mil perjuizos ao Povo tanto pello Confessionaho, como pella sua

conversagão, e não sô estes, como o restante de toda a Ordem, pois todos seguem o mesmo

Accordo. o que muito bem se conhece pellas Razoes q. abaixo ponderarei A.VM.I.

Faceis me forão Senhor cumphr estas duas phmeiras determinagoes; porem quando

quis vehficar as dttas seguintes, e tudo o mais, acheime então em hum cahos, os livros das

conttts e legados tinhão desaparecido, Botica, Livraria, Adéga, Cozinha, Emfermaria,
e tudo

o mais que era bom tinha tãobem desaparecido, e o resto estava de prepozito barulhado, e

confundido de tal sortc que mais de oito dias não sube
do resto insignificante que deixarão
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da Botictt que appareceo em hum canto d'Adéga, a Livraria langada toda em terra,

trumcadus todas as suas Obras, e sô Lixo e po he cobrião os livros estantes. e pavimer.to da

dita Livraria. emfim tudo cáhos: proguntei pellas couzas. requeziteias. e enttio conheci que

estava com ínnocentes. porque a resposta que a tudo davão, os taes Fradinhos, não se;, não

iní, e daqui não passavão todos, porque todos se achavão combinados. Tomei emfim outra

deliberagão mandei. e enião alguã couza appareceo N'-l verá VM.I. quanto trabalho foi

nessegaho para se saberem os fundos rendimentos, e dividas do Convento, não podendo

conseguir mais do que o constante do ditto apengo e Auto a f.8 destes Autos. vindo a ser o

fundo = 22 209S250 = em o rendimento = 2 339$228 = hum Predio que pode no foturo

render tres tanws; as dividas ao Convento = 5 255$324 = e as dividas deste = 15 000$000

= sahi deste complicado enredo para outro peôr, quis como V.M.l. me manda vehficar os

Legados Pios quaes são, e então proguntei pello Livro d'elles, veio a resposta do costume

não sei, não ha, mandei intimar o ex Prior pella Ordem p.2 no appengo N°4 e teve o

descarumento de jurar in verbo Sacerdotis, termo p.2v do ditto appengo que tal Livro não

havia, mandei-o de novo Intimar Ordem p.4 do appengo referido, e appareceo então c livro

de que tracta o termo p.4v do mesmo appengo, figurando ter o Convento de Legados a

cumprir os constantes do Treslado p.6v do mesmo, e Auto p.9 desies Autos porem taes

Legados, Senhor, sãofalssos, assim como he o livro d'elles aprezentado, pello termo p.4v do

appengo.feito e aranjado pella forma no mesmo termo declarado, que o ex Prior teve inda o

descaramento de o assignar, para mostrar isto basta ver que o Livro tem somente quatro

folhas de papei escriptas. e no papel achado na caza da Procuradoria, e junto a p.I4 destas

Autos trata de hum legado u p.25 do Livro d'elles, e pello papel p.li e p.13 achado

juntamente verá VM.l. a maneira porque procede, e tem procedido esta Corporagão no

Langamento, e escripturagão de seos Livros, de perpozito aranjada, como elle diz, para o

cuito ser uos Secuiares: Procedi ao Inventaho da Igreja, que vai no apengo NQ5 fazendo

tractar as couzas Santas com o devido acatamento; fis entrega da Igreja ao Parrocho do

Desthcto termo p.I6 v. do mesmo apengo; procedi depois ao Inventario das couzas percizas,

e não sagradas que remeti ao Depozito de S. Benio, apengo N°-7 termo de entrega p.3v passei

dcpois a Inventahar o resto da Mobilia, que tão bem remeti ao dito Depozito de S. Bento

apengo N"8 Rematei o restante por Ordem de VM.I. apengo N°9 Inventariei os Titulos

Apolices, e documentos para entregar ao Deputado Thezoureiro -

apengo N°T) -

e

Ultimamente o Predio Urbano que possue o Convento apcngo N°l 1 - E dei por ultimada a

Deligencia auto p.4 do dito apengo,fis tudo em pequenos lnventarios separados para nessa

Secretaha seformar o Inventario, como em ultimo, digo o Inventaho Geral como em ultimo

Ordena tt Regia Provizão - p.2. Pareceme pois, Real Senhor pello que acima deixo

ponderado que os Frades roubarão quanto poderão, sumirão os livros pellos quaes podia

conhecer-se-lhes as ladroeiras, como tinhão somido os tres de que trata a Ordem p.W do

apengo Ngl -

porque tinhão dinheiro a entregar, que adivinhando a existencia dos livros os

664



obhguei a upprezentalos. e upagarem o que em seu poder tinhão. termos p.î4v p.15 e p.16

do dito apengo cujo dinheiro com o produto das rematagôes entreguei ao Deputado

Thezoureiro de queficão conhecimentos em meu poder. -fazendo-se portunto os ditos Frades

credores dc que V.M.I. dezembainhando a Espada da Jusiiga, e fazendo á N'agão mais hum

bem Haja por supremido não sô este Convento, mas toda a Ordem, que não servindo de

utilid.e alguti á Nagão. são oppostos ao Sistema Constiyucional. isto não he Ordem

Relligioza. mas sim huti caza de comercio, de uzuras. e ladroeiras das quaes subsistem.

V.M.I. mandará o que achar mais justo. Convento de Corpus Christi. 18 de Novembro de

1833 ".

ANTT. AHMF, Convento Corpus Christi, n"220. cx. 2231. pag. 18-19.

Documento71 (pag. 251)

Auto d'avaliagão do Casco da Congregagão da Missão de Rilhafoles

"Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e trinta e

quatro, aos oito dias do mez de Julho do dito anno, nesta Cidade de Lisboa, e Caza dos

Congregados de Rilhafoles, onde vew o Doutor Antonio Alexandrino de Moraes e Souza

Provedor do segundo Districto da Capital, em companhia de mim Escrivão Ajudante do seu

cargo, e sendo ahi tambem presentes os Louvados de predios urbanos, Cyprianno Joze

Nitnes, e Antonio Joze Duartc o ditto Provedor Ihes encarregou, que debaixo do Juramento

que Ihes havia sido prestado, passassem a avaiiar o Casco da Caza, e mais Objectos desta

natureza. pertencentes aos Congregados da Missão de Rilhafoles; em consequencia do que,

passctrão a valuar a mencionada Caza da maneira seguinte = Declararão, que alem da

Igreja, e Sacristia, pertencente áquella Congregagão, existe uma Caza, ou Convento, situudo

dentro em um pateo, ficando ao lado direito da sua entrada imi portão, que dá serventia

para a Cerca, e nafrente uma porta por onde se servem para o Convento: compôem-se este

de pavimento bai.xo. e de tres andares mais = a saber = o pavimeto baixo he dividido em

quatro dormitorios em quadro, tendo vinte e seis Sellas; caza de Refeitorio, Cozinha. e mais

quatro quartos. um quintal, e pateo: o phmeiro pavimento he dividido com um grande

dormitorio, contendo vinte e tres seltas. e uma Sala para visitas, assim como mais dous

quartos: o segundo pavimento compôem-se de dormitohos. que contem trinta e duas Sellas. e

mais duas Cazas: o terceiro pavimento tem dezanove sellas e debaixo da perna do

mttdeiramento, tem varios cobiculos para despejos: Tambem ha no plano térreo um outro

patco, chamado do carro, no meio do qual está um teiheiro, e em circunferencia do dito.
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duas Cavalhahces, e varios quartos, lagahga, e uma atza que serve de Celeiro. toda

d'abobada, sôbre pegoens de cantaria; existindo mais dentro da Cêrca. junto á cozinha, duas

<.azas, e um Fôrno; e no meio da Cêrca, uma outra Caza, que denominão Mirantc para a

qual se sôbe por uma cscada de pédra. a qual é circundada d'uma varanda iageada com

it'fws da Olanda, e o seu coberto fixado sobre varoens de ferro: E deciarão os sobreditos

avaliadores, que em attengtio ao sitio, e estado, e não estar em forma regular, para outro

qualqucr destino, e serventia; porem attendendo tambem á sua boa construcgão, avalião o

predio assim descripto na quantia de doze contos de reis (...)".

Auto d'avalîagão da Cêrca, e mais pertences, quefica adjacente á

Caza da Congregaqão da Missão de Rilhafoles.

"(...) Que u mencionada Cêrca, se compôem d'uma porgão de terra de semeadura, com

Oliveiras, e chão para Horta: dous pôgcs de Noru. sendo um coberto. um Tanque

(Talvenaria. e uma almaaga: parreiras sôbre pilares de pedra; seus assentos. e sucáícos,

murada toda cm circumferencia, com saida para a vinha. que tem arvores defruta de pevidc

e carogo: ruáda toda em roda. com parreiras, e latadas de vinha. e em parte. alfazema. e

junto ao Mirante um pôgo de Nôra com encanamento. que leva agua á cozinha, e lavatorios:

um bocado dejardim muito estruido, com seu tanquc o qual é murado sôbre-si, e immediato

a ellc em plano mais hai.xo, está um bosque d'arvores Silvestres, murado em circumfermcia,

com porta para um pateo, no qual está um telheiro: e deciararão os refehdos Louvados. ser

de que sc compoem a mencionada Cêrca, avaliando a sua rcnda em dusentos e sincoenta mil

reis: e o seu valôr. attendendo ao recreio, e situagão. em seis contos de reis: vindo portanto

a ser a totaiidade do Convento, e Cêrca, desoito Contos de reis 0 (...)".

ANTT. AHMF, Ma<;o 2234: Missão de Rilhafoles.

Documento 72 (pag. 256)

"Em cumprimcnto da Carta de Lei de 15 dc Abril do corrcnte anno se annuncia, quc,

pcrante a Commissão interina da Junta do Credito Publico. h3o de andar em Pra<;a do dia 29 do

corrcntc mcz cm tliante, para se proceder na sua effectiva arrcmata<;3o, nos dias cbaixo

tlcsignados, pelo meio dia, os seguintes Bens Nacionaes - sentlo dcstlc logo rccebidos os l;m<;os,

quc sc offcrcccrem tlebaixo das condiQôes especiftcadas na referida Carta de Lei, que corrc

impressa.
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LISTA 4a

No dia 29 de Agosto proximo futuro.

Convento de Corpus Christi em Lisboa

O cdifício tk) Convento na rua Nova da Princeza. em 4 divisôes. com escadas

intlcpcndcntes. conforme a planta que se acha publica na Reparti<;3o da Venda dos Beas

nacionacs: a saber:

V Divis3o: confronta com a rua dos Douradores. para onde tcm 106

palmos e meio de frente; e com a rua Nova da Princeza, e travessa de S.

Nicoláo. tendo a cntrada pela dita travcssa. -

Comprchende a Igreja, que vai

scr sccularizada na conformidade da Real ResoluySo de 26 dc Mar<;o proximo

passado
A valiaqão A rremataqão

7 000S000 I5 50OSOOO

2d Divis3o: confronta eom o 1" e 2° - rua dos Douradores - e rua Nova

tla Princeza; tem serventia pela portaria do Convento, e 67 palmos e meio dc

frentc para cada uma das ditas ruas

6 000$00O 9 150S0O0

V Divis3o: confronta com o 2" c 4- - e com as mesmas mas; tem

entrada pcla segunda. c 79 palmos de frentc para cada uma dclas

7 000SOOO 12 000$000

4" Divis3o, com tres frentes, a saber: rua dos Douradores- rua Nova da

Pnnceza (para cada uma das quaes tem 70 palmos e meio de frcntc) - e

travessa da Victoria. por ondc tcm entrada

8 000S000 16 750$00()

Diário do Governo, 25 de Julho e 4 tle Setembro de 1 835, pag.s 724 e 864.

Casa da Congregaqão da Missão de Rilhafoles em Lisboa

O cdificio do Convcnto (com a respectiva Igreja, que vai ser secularisada); consta de tres

pavimentos com domiiiorios c mais casas. cavallariga, lagariga, casa de celleiro, quintal, e dous

patcos: tem uma Cerca junta. que se compOe de terra de semeadura com oliveiras, ch3o para

horta, c parreiras, dt>us po<;os de nora, tanquc, e almacega; é murada totla em circumferencia
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com saitla para a vinha, que sc compoe de arvores dc fructo. parreiras e latadas; tem po<;o de

nora com cncanamcnto de agoa para a cosinha: um bocado de jardim com tanque, e murado

sobre si; e immediato a cllc em plano mais baixo. um bosque de arvores silvestres: tudo

avaliado em

18(X)0$(XX)

Diário do Governo. 25 de Julho de 1835, pag. 724.

Documento 72A (pag. 256)

LISTA 5a

No dia 3 de Setembro proximo íuturo

Casa de S. Camillo de Lelis - em Lisboa

O etliticio tlo Convcnto c suas pertengas (comprchendendo a Igreja, que vai ser

sceularisada) em sete divisOes, com serventias independentes, ficando a>m um ságo3o no centro

para dar claridade aos prcdios divididos, ænforme a planta que se acha pública na respectiva
Rcpartigão da vcnda dos Beas Nacionaes, e na qual se designa a parte quc da T e 2* clivisão

tcm tlc scr cortada para o alinhamento da ma. confomie o plano geral da reedifica<;3o da

Cidadc. ao quc já houve atten<;3o na mcdida e avalia<;3o; a saber:

la Divisão: confn)nta com a rua do Arco do Marqucz d'Alegrete. para
onde tem 1 1 3 palmos dc frcntc. e com predios da Miscricordia do lado tlo sul.

por onde fica ann I(X) palmos. e mm. 152 pelo lado opposto. a)mpetindt)-lhc
uma pequcna panc tla Igrcja

Avaliaqão Arremataqão

500$000 520$0OO

2J Divisão: confn)nta a)m a 1-c 3-, e com a rua do Ampan) para onde

fica com 70 palmos de frente. e com 1 13 de fundo, confrontando tambem com

a rua do Arco do Marqucz d'AJegrete, e pertcncendo-lhe igualmcntc oulra

parlc tla Igreja

600S000 620$(XX)

3a Divis3o: conn^nta com a 2a e 4a, e com a rua do Amparo, por onde
tcm 75 palmos tle frentc. c 88 dc fundo a tocar no ságuâo

3 000$000 7 060$(XX)

4J Divis3o: confronta a)m a antecedente, com a 5~ e parte da 6-, e cum

a rua do Amparo, por ondc tem 85 palmos, c o mesmo fundo que a

antcccdentc

3 500$000 9 020$0(X)
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5a Divis3o: faz esquina. c confronta com a antccedente e a 6a. e com as

ruas tlo Amparo. e nova da Princeza. tcndo por esta 73 palmos de frente. e

por aquella 100

4(X)0$000 23 100$(XX)

6a Divis3o: confronta com a antccedcnte e a 7a. e a>m a rua nova da

Princcza. por onde tcm 77 palmos tle frentc. c 100 de fundo a tocar no

ságu3o
8(X)$(XX) 6 1205000

7a c ultima Divis3o: confn>nta arni a antecedentc. com predios da

Misericordia. c com a rua nova tla Princcza. por onde tem 78 palmos de

frcntc. c o mcsmo fundo quc a antecedcntc

8(X)$000 4 010S0O0

D'uirio do Governo. 28 de Julho c 1 1 de Setembro de 1835. pag.s

732 e 888.

LISTA 6?

No dia 4 dc Setembro proximo futuro

Conventø do Senhor Jesus da Boa-Morte, dos EremUas

descalqos de S. Paulo em Lisboa.

0 edificio do Convenio (incluindo a Igreja que vai ser secularisada) com frente para a rua

da Boa-Morte. e outra para a rua do Patrocinio; tem dous pateos a~>m suas casas e parreiras.

havendo cm um dclles 3 telheiros. e pias de pedra. uma das quaes serve dc reccber a agoa. que

por mcio dc bomba se tira do tleposito que existe no mesmo pateo. pcrtcnccnte ás agoas-livres.

achando-sc proximas ás rcfcritlas pias 4 columnas de mamiore preto; e a Cerca. que consta tte

tcrras dc scmeadura, vinha, c 43 pés de olivcira, tudo avaliado em

A valiaqão A rremataqão

5 560$800 6 105$(XX)

Diário do Governo, 29 de Julho de 1835; ANTT, AHMF - Convento Jesus da Boa

Mortc Cx. 2227: Auto de Avaliagão.
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Documento 72B (pag. 257)

LISTA 7a

No dia 7 de Sctcmbro proximo luturo

Casa do EspirUo Santo da Congregaqão do Oraiorio - em Lisboa

O cdificio do Convento e suas pcrtcnc,as (comprehendendo a Igrcja que vai ser

seculansada) sLtldivitlido em dcz divisôes, com serventias índependentes, conforme a planta que
se acha pública n arcspectiva Rcparti<;3o da venda dos Bens Nacionais; a saber:

la Divisâo: o terreno que confronta com a travessa de Santa Justa. por

ontle tem 45 palmos de frente e 97 para a ma nova do Carmo

Avalũiqão Arremataqão

2(X3$000 1 640$000

2a Divis3o: o terreno quc confronta com a 1° e 3a divisão. e com a rua

nova tlo Carmo, por ondc tcm 97 palmos tle frente. e o funtlo até confinar com

a proprictladc quc faz frente para a ma do Ouro

150$(XX) 1 000$000

3a Divisão: o terreno que confronta com a 2a e 4- divisSo. e tem dc

frcnte para a dita rua 97 palmos. e o fundo até entestar com as propriedades
cdificadas na rta tlo Ouro

200$000 820$000

4a Divisâo: o predio quc confronta ajm a 3* c 5a, com a ma nova do

Canno por onde tem 136 palmos de frente, æmprchendendo 8 portas, e tendo

do fundo até á ma do Cmcifixo, para onde tem frente 120 palmos, e 6 portas

3 500$000 17 300$(XX)

5a Divis3o: o predio que comprehende no centro o corpo da Igreja, com
fundo até 3 ma do Cmcifixo. para onde tcm dc frentc 190 palmos. e 13

portas. tendo outros tantos palmos tambem de frente para o lado opposto.
sendo desta medi<;3o parte da ma nova do Almada. e parte na ma nova do

Carmo; dcvendo ser cortado, para regular o alinltamento. o saliente do portico
da Igrcja. scgundo se acha designado na mesma planta

5(X)0$(KX) 20 100S000
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6a Divisão: o predio que tem 138 palmos de frcnte para a ma nova do

Almatla, com fundo até 3 ma do Crueifixo, para onde tem 132 palmos. e 9

portas

2(X)0$(XX) 16 500$(XX)

7a Divisão: o predit) que tem 80 palmos de frente pela ma nova tlo

Almada, e fundo até á ma tlo Cmcilixo, aontle tem 71 palmos dc frcnte para

cdilicar, pois destc tcrreno so uma pequcna panc cstá cdificada

6(X)$(XX) 4 100$000

8J Divisão: o icrrcno que tem 74 palmos de frcntc para a rua nova do

AJmada. c lundo até encontrar o aJinhamento da ma do Crucifixo. para onde

ha tlc tcr igual frente

300$(XX.) 2 620$000

9a Divisão: o tcrreno que tem 74 palmos de frcnte para catla uma das

rcfcridas mas. e fundo até encontrar o aJinhamento da rua do Crucifixo

300$000 2 800$(XX)

10a DivisSo: o terreno que tem 80 paJmos de frente para a ma nova do

Almada, 1 20 para a travessa dc S. Nicoláu. e 95 para a ma do Cmcifixo

1 000$000 7 450$000

Totais 1 3 250SOOO 74 280S000

Dcclara-sc que parte destes terrenos acima confn)ntados se acham

arrcndados. e nelles feitas diversas bemfeiiorias; sendo as condi<;0es tlos

mcsmos arrcndamcntos as scguintes:

Quc os rcndciros das barracas na ma nova do Carmo num. 39B, E e F

eram obrigados a entregar o tcrreno livre e descmbara<;ado quando os Padres

qui/esscm nellcs cdificar, ou fosse necessario para a Congregacjĩo. pagando

as bemleitorias scndo para outro fim.

Quanto porém ás outras barracas e tcrrcnos na mcsma ma num. 39C.

D. G. I. L. M, 40 e 40A; assim como na ma nova do Almada num. 62 a 81

inclusivc. c travessa de S. Nicoláu num. 72A a 80, e ma do Crucifixo.

barracSo n" 16B. c abobadas 16 E e F. 18A. c 18B. s3o todas com a clausula

tle sc lhcs n3o pagarem as bemfeitorias, e entregarem os terrcnos livres e

dcsembara^ados.

Diario do Governo, n" 178. 30 de Julho e n° 220. 17 dc Setcmbro de 1835.



Documento 72C (pag. 258)

Convento de D. Domingos da Ordem dos Prégadores em Lisboa

O edificio do Convenio. e suas pertencas. confrontando a>m a pra<;a do Rocio. rua tlo

Amparo. travcssa do Amparo. e travessa dc S. Domingos, devendo-se abrir tres ruas, que
cortam parte tlos predios pencnccntcs ao mesmo Convento; a l4 cm continua<;3o da rua dos

Corriciros até t portaria no largo de S. Domingos; a 2a atravessa o edificio desde a 1- rua até á

V. que é a rua que sc abrc cm continuac,3o da ma nova da Princesa; como se vê na respectiva

planta. quc sc acha publica na Reparti<;3<> da venda dos bens nacionais. a saber:

la DivisSo: tcm 126 palmos de frente para a Pra<;a do Rocio. 56 paJmos

para o lado do nonc, e 92 para o latlo do sul, formando esquinas para a dita

pra<;a e largo de S. Domingos

Avaliaqão Arremataqão

5 000$CXX) 30 (X)0$(XX)

2a dita; confronta com a la e a 3a; tcm dc frcntc para o lado do Rossio

1 22 palmos, e 94 de lundo

3(X)0$(XX) 17 200$(XX)

y dita; conlronta com a 2a e a 4a; tem de frcntc para o lado do Rocio

72 palmos. c 95 dc fundo

2 600$(XX) 14 200$0(X)

4a tlita; confronta com a V e a rua do Amparo. para onde tem de frcnte

97 palmos. c 53 para o lado tlo Rocio

3 000$000 18 100$(XX)

N.B.Os tuntlos destas 4 tlivisOes tcrminam na ma nova, que se ha

dc abrir cm continua<;3o da ma dos Corrieiros.

5a tlita; tem dc frcnte para a ma do Amparo 107 palmos. e de fundo 77;

c confronta com duas das mas novas que se h3o de abrir

2 400$000 1()000$(XX)

6" tlita; confn)nta com a 5a e a 7d; tem de frcntc para a ma do Amparo
1 14 palmos. e tle fundo 77

2 500$(XX) 1 1 (XM)$000
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7a dita; confronta com a 6" e a 8a; tcm a mesma frente e fundo quc a

antecedentc

600$(XXJ 4 81()$0(X)

8a dita; confronta com a 7a c a>m a ma do Amparo. por onde tem 107

palmos de frentc. e faz esquina para a nova ma em continua<;3o da ma nova

da Princez.a, por ondc dcve ficar com 77 palmos de frente

500$(XX) 4 800$000

9a dita; confronta com a ma tlo Amparo. para onde deve ter 96 palmos

dc frcnte, e com a ma que sc abrc cm eontinua<;3o da ma nt)va da Princeza.

para onde ha de tcr 84 palmos dc frcnte. Na medicáo dos 96 paJmos

comprchcnde-se uma parte tla travessa do Amparo, a qual vai ser inutilizada

em coasequencia da abcrtura tla nova ma cm continua<;3o da da Princeza

4(X)$(XX) 4 000$000

10* dita; a>mprehendc a outra parte da referida travessa, e deve ter 85

palmos de frente para a dita ma em continua<;3o da ma nova da Princeza; e

81 de fundo; confronta com a divisâo antecedente

300$000 810$000

1 la dita; com 1 30 palmos de frcnte para a dita ma. que de novo se abre

em continua<;3o da ma nova da Princcza, e 193 para a outra ma nova, com a

qual hão de de confrontar as 4 divisOes de num. 5 a 8. Confronta com a

sacristia do Convento. por ontle tem 99 palmos. a tocar em um sagu3o

400$(XX) 1 200$(XX)

12- dita. æm 132 palmos de frente para a mencionada ma. com a qual

hão de confrontar as referidas 4 divisOes. tendo de fundo 88 palmos, a tocar

cm um sagu3o. Confronta com a 13* divis3o, e tambem com a sacritfia

300$(XX) 900$000

13* dita, a>m 88 palmos de frcnte para a ma nova em continua<;3o da

ma dos Correeiros. e 1 18 palmos. a tocar na 12a divis3o. Confronta com o

mcsmo sagu3o. e com a divis3o 14*

250$000 750$000

14J tlita. confronta a>m a antecedente. por onde tem 72 palmos. a tocar

no sagu3o. a>m a ma nova cm continuaclo da ma dos Corrieiros. por onde

tem 88 palmos de lrente e largo de S. Domingos

1(X)$(XX) 400$000



15a dita. com Irontc para a travessa c largo de S. Domingos,

pertencendo-lhe totlos os cspa<;os cxtcriorcs á Igrcja pcla rcfcrida travcssa;

não se comprchendc porím a parte, que faz esquina para o dito largo. a qual
tcm tlc scr cortada para se apcrfei^oar o alinhamcnto da ma

3 200$(XX) 17 200$(XX)

Totais 21 550SO00 135 370SOO0

Diário do Governo, n" 177, 29 de Julho e n" 2 15. 1 1 de Setcmbro tlc 1 835

Documento 72D (pag. 258)

LISTA 8*

No dia 9 de Setembro proximo futuro

Convento da Santissima Trindade em Lisboa

O cdilicio tlo Convcnto c suas perten<;as (comprehendendo a Igreja já sccularisada) em

sctc divisôes com scrventias indcpendentcs. dcvendo tcr uma ma que se deve abnr em

continuacão da travcssa do Sccrctario de Guerra até á Porta do Carro, c que corta paie dos

predios pcrtcncentcs ao mesmo Convento. amíbrme a planta que se acha pública na respeetiva

Repartigão da venda dos Bcns Nacionais; a saber:

la Divisão: na rua larga tle S. Roquc. por ondc tcm 92 palmos dc

frentc, c 72 dc funtlo pclo lado quc confina com a 2a divis3o

Avaliaqão Arremataqão

2 000$(XX) 4 000$(XX)

2a Divisão: confronta a>m a la e 3* na mesma ma. para onde tem 86

paimos de frente, fazendo esquina para o largo da Trindade. para o qual tem

94 paJmos

3 0000$000 6 010$fXX)

3* Divisão: eonfronta com a 2- c 4a no dito largo, aonde tem 102

palmos de frentc. dcvendo faz.cr csquina para a nova rua que se projecta abrir.

e para a qual tem dc frcnte 1 10 palmos

6(X)$(XX) 660$(XX)
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4a Divis3o: confronta com a 3* por onde tem 72 palmos de fundo. c dc

lrcntc para a mcsma ma nova 101 palmos

4(X)$(XX) 405SÍXX)

No cernro dcstas quatro divisOes devc haver um saguão que dê

clandadc aos prcdios nellas edificados; assim o>mo da 2a e 3a divis3o se dcve

cortar o salientc quc ha para o largo da Trindadc, a fim de procurar o novo

aJinhamcnto; tudo segundo a rcferida planta.

5* Divis3o: tcm de frcnte para a dita ma nova 90 palmos. e todo o

lundo quc decorre desde a frcnte desta ma até tocar nas propriedadcs que

fazem frcntc tlesta ma para a rua da Oliveira; confinando pelo norte a>m as

casas que tem frente para a travessa de João de Deos

100$(XX) 224$0O0

6a Divis3o: confronta a>m a 5a, tendo de frente para a rua nova 91

palmos. e tle fundo todo o a>mprimento que decorre desde a frente desta ma

até ás casas quc eontrontam com a ma da Oliveira, formando um angulo com

o prcdio que está dc posse dc manoel Moreira Garcia

200$(XX) 250SOOO

7a Divis3o: confronta a>m a 6*. e tem de frente para a dita rua nova 94

palmos, e dc funtlo pelo lado do norte, por onde confina com a 61 divis3o. 216

palmos; e pelo lado do nasccntc. por ondc conlina com o predio do sobrcdito

Garcia. 88 palmos; confinando tambem com predio e quintal do mesmo pclo

lado tlo sul. por ontle faz duas chaves

4(X)$(XX) 1 260$000

Totais 6 700S0O0 1 2 809$000

Diário do Governo, 31 de Julho,17 de Setembro, 12 de Dezembro de 1835.



Documento 73 (pag. 26 1 )

"Tcvc depois segunda lcitura o seguintc rcquerimcnto do Sr. Galv3o Palma.

A Na<;3<> qucr sabcr aonde estão as joias: os ricos utensilios. tantos chefes d'obra. e

primores do genio e da arte, quc embelcsavam os Claustros até ao momento da sua extincc,3o: c

eu como um dos representantes da Patria. fiel 3 minha missûn. dcsjo satisfaz.er-lhe a vontade,

até norque tlclla p6de resuliar a grande vantagem de entrarem na massa dos Beas Nacionajs

muitas allaias. que com grossas quantias de dinheiro se tecm soncgado.

Rcqueiro por tanto. que se pci;am illustra<;Oes ao Govemo. para quc inlbrme o Gxtgreso

tle como nas administra<;Oes Geraes se cxccutou o providente Decreto dc 16 de Janeiro. c

Portaria tlc 27 do mcsmo. c quc rcsultados delles se colhcram; inlbrma<;3o que sc não deve

limitar ao estatlo em que ora se acha esta cobranea. mas extensiva ao que subsequentemente for

apparcccndo, n3o sO em relaeão aos Mosteiros, mas aos Pacos Episcopacs, c predios annexos

ás Miiras. e bem assim a qualqucr outra alienacão dos bens Nacionaes".

Diúrio do Governo, rf 97, 26 de Abril de 1 837, pag. 343.

Documento 74 (pag. 261)

()s monumentos

(...)"E contra o cspírito destmidor d'csta gera^ão que ora vive. que ergucmos <\ voz;

ergue-la-hcmos a favor dos monumentos da histOria, da artc. e da glOria nacional. que todos os

dias vemos desabar em minas. Aceitamos desde já o sorriso dos economistas dos

rcformadorcs. c dos caiadorcs do passado; retribuimos-lhcs com outro; c cncarregamos aos

nossos netos o decidir qual tl'cstes dois sorrisos deixou cstampada a infamia nos lábios por

onde passaram.

Duas epochas distinctas apresentam os últimos tempos, nas quaes se pôde dividir a

historia da dcstruicjío dos monumcntos da nossa patria: uma já acabou; na outra vivemos nôs.

A última metatle do século passado, e parte d'cste foi um periodo de rcforma. Come<;ou-a

um tĸîmcm grande, mas que era homem do seu tempo. Genio positivo e mui pouco

cspeculativo. ministro d'um rci absoluto, e sabcndo que se n3o caminhasse depressa ficaria m

caminho. o marquez de PombaJ fez ressurgir de salto scicncia. artes. industria, administra<;3o

(...).
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A industria foi tambem introduzida á for<;a; mas as artcs. c principalmente a

architcctura. cuja historia n'estc logar nos importa mais tlo quc a nenhuma outra. já existiam

quantlo a>me<;ou a rcinar o marquez de Pombal. A epocha dc D. Jo3o 5" foi uma epocha de

luxo e riqueza; e o luxo e a riqueza criam os artistas. As obras magnificas do nosso Luís 14% e

mais quc tudo a edilica<;ao do fradesco palácio de Mafra. fizeram apparecer estatuarios.

esculptores. architcetos. Achou-os o a>nde de Oeiras. e deu aos seus talentos uma nova

applicayão: ao gosio falsissimo da architectura italiana, que era a seguida cm Portugal. fez

substituir um gosto mais scvero, mais util. c mais mcsquinho: cra um político influindo nas

artcs. Comparc-sc o caracter geral do convento de Mafra com o das grandes obras do marquez

dc Pombal - as mas da cidatlc baixa - o terrciro do Pa<;<>
- a aJfandega

- o arsenal: em Mafra

achar-sc-ha exaggera<;3o de omatos. primorcs de cinzcl. ncnhuma iaspira<;3o verdadciramente

grande: nas obras do marqucz. largas môles desadomadas: edificios monotonos, mas uteis e

necessarios: uma pra<,a magniiica; mas affeiada de miseraveis paredes amarellas. para poupar

aJguns paJmos tle silharia; para poupar algum mármore em uma serra de mármore! O plano de

todas as obras d'esta cpocha parecc tra<;ado no entendimento de um negociante hollandez. O

despotismo ignorante estragou a arte com ridiculos ouropeis: o despotismo ilustrado estragou-o

a>m a raz3o. Mafra é um pocma tla Fenix renascida: a cidade do marquez de Pombal, um

soncto dc Diniz. ou uma tĸle de Gar<;3o.(...)

Morreu D. Jose' 1" e com a sua morte naufragou Portugal: sobre o vortice que o sorveu

boiaram por algum tcmpo as lctras e a sciencia. que sustentava
ao de cima o bra<;o do duque de

LafOes: mas a architcctura affundou-se de todo. Quereis saber o que ela foi dahi ávante ? Olhae

para o convento do Cora^ũo de Jesus: encontrareis um peasamento de restaurar a architcctura

do principio do século 18°: mas um pensamento que produz uma caricatura d'outra caricatura:

aqucllas portas microscopicas. aquellas columnas gigantes, encostadas ao edificio a>mo uma

cxcrcsccncia. quc alli se guartla para outra obra em que sejam precisas, aquelle atrio detestavel.

aquellas torres. ondc n3o sc pouparam. nem columnas inutcis, ncm ridiculo. tudo isso é a

amostra do gosto da cpocha. gosto que tem durado. e que debaixo de diffcrcnte forma acharcis

no pa<;o da Ajuda. c cm mcia duzia de armazens ao divino. contmidos nos ultimos quarenta

annos. e baptisados com a pomposa denomina<;3o de templos.

Eis o que íbi cm Portugal a architectura durantc scculo e meio: as gcra<;0es quc ent3o

passaram n3o podiam comprehender a sublime magestade dos edificios da edade media; os

pa<;os ghoticos. os castellos antiquissimos deixaram-se desabar: censervaram-se os mosteiros.

algumas panĸhias. as cathedracs; n3o por screm cousas da arte, mas por scrcm cousas santas;

o resto caíu em minas.

Mcsmo assim hoje. em mosteiros, em egrejas, cm cathedraes, tcriamos incstimaveis

monumcntos. se n'esta terta. dcsamparada de Deus e da arte. tivesse havido um vislumbre tte

gosto puro. Porém os bispos sabiam theologia e direito canonico; os concgos, alguas. sabiam

latim; os frades eram emtlilos. e homens de letras; mas nem os bispos. nem os conegos, nem os
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Iratlcs curavam ou cntendiam dc architcctura. Entrcgaram tudo aos architcctt>s c os architectos

lutlo estragaram. A pcdra calcarea chegava a custo para sc converter cm cal: os batefolhas n3<>

liiiham m3os a mcdir: columnas. capiteis, abobadas, torres. portaes. arcarias. claustros. tutlo

Ibi caiado. dourado. enfcitado. cstragado.Procurac nas nossas sés uma d'essas columnas

rcndadas. cubertas tlc imagncs, de bestiács. dc lavourcs; onde os olhos do antiquario liam a

histona tlos costumcs. do trajo. das crcn<;as que vogavam n'aquellas eras; ontle muitas vezes

csiavam esculpidos longos tlramas popularcs. retratos de homeas illustres, e até romances e

imaginac<>es de poetas; ontlc o esculptor copiava para o futuro a sua vida intima; procurae

essas columnas c n3o acharcis uma sO! - Passou pt>r 13 o pic3o do refomiador. a colher do

estucador. As columnas estão rcbocadas, alvas e politlas. A luz do sol já n3<> bate no pavimenlo

do templo, convcrtida cm luz ba<;a. saudosa. e de meditac^o, pelos vidros cOrados das frestas

csguias. pelas janellas circularcs e profundas: agora alaga cm torrcntes essas parcdes brancas c

douradas. dbndc escorregam c cacm para a terra todas as ora<;0es que, d'antes, pcr ellas

subiam aos cccs: o tcmplo tlc Deus é como a salla de baile, como a salla dos legisladores. comu

a salla do theatro. como a praya publica. sem mystcrio, scm tradic<;Ocs, scm saudade. Gloria

aos rebocatlores. estucadorcs. caiadorcs. e douradores do scculo que foi, e do que é !

Porém, sc a barbária ridicula destes ultimos cem annos procurou cubrir com o seu

asqucroso veu os monumcntos dos bons seculos, deixou-lhes ao menos os seus bellos e

sublimes pcrfis, as suas linhas architectonicas: a idéa primitiva dos edificios escapou ás

picarctas c aos boiOcs de cal delida; e apesar de que os edificios, quc o tempo armirou em

partc. loram rccdificados, n'cssa parte. segundo os principios da deprava<;3o moderna, licando

monstmosos c absurdos na sua integra, todavia ainda ha muito que estudar e admirar n'esses

monstros, cm quanto outros ainda restam intactos nas suas formas geraes.

Mas durar3o muito tcmpo estes restos das nquissimas obras da mais fornosa e

magnilica tlc todas as artes? - N3o o esperamos; mas dcixaremos ao mcnos estampadas as

nossas maldicc,Oes contra os seus destmidores. Fizemos até aqui justiya ás tres gera^Oes

passadas: lá-la-hemos á nossa no que vamos escrever. Penencem aquellas 3 primeira d;is duas

epochas, cm que dividimos a historia da completa mina da architectura; nOs pertencemos á

scgunda: aqucllas destmiram por ignorancia. e ainda mais por dcsleixo; des.ruiram

ncgativamcntc: nOs destmimos por idéas exaggeradas e falsas: destmimos activamente;

destruimos, porque a deslrui<;âo é uma venigem do tempo, uma febre que tlevora. não os

corpos. mas os espiritos. Fclizcs nOs sc podermos curar alguem d'ella; salvar ainda que seja

uma sO petlra tlas m3os dos nĸĸlcmos Hunos' .
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Monumentos II

"Fechámos n'uma cpocha sO dc decadcncia da architectura quasi scculo c meio; porque

rcalmentc a indole de todo cste largo pcriodo é scmprc a mcsma: vc-sc a arte na sua longa

agonia. nĸleada dc curandeiros que pretendem sara-la; mas que a transfiguram, sem lhe

comprchcndcrem o achaquc intimo que a devora: vemos gesso, ouro. e talha; vemos columnas
a

proposito e despropositadamente: vcmos converter os velhos monumcntos em moastros de

Horacio: torres gothicas, ao lado de zimborios á Buonarroti ou de portaes á Barrozio: vcmos a

capella do scculo 18". abcrta ao lado da nave do seculo 15-, a>mo um lobinho, um mmor

asqucroso. cm corpo dc homcm bem proporcionado: vemos alevantar edificios de negociantes. e

egrejas, a que impia e ritliculamentc se dá o nome de bonitas: vemos as grandes pragas de

Lisboa. bem quadradas, bem symetricas, e bem prosaicas: vemos egrejas como a da

Incama<;ão. e a dos Martyres, caiadas. pulidas c alindadas. onde n3o mora um sO pensamento

tle Dcus. As gcraeOcs. quc assim tractaram a arte. assim a entendiam. Por um lado imprimia-se

a poetica tk> padre Frcire. coa>ava-se a Osmia, publicavam-se por ordem superior as poesias

(?) dc Ribeiro dos Santos: por outro, encostavam-se columnas pelas parcdes da egreja de S.

Domingos. á porta do Arscnal. e entre as frestas do atrio tysico do amvento do Cora<;3o tte

Jesus. Sentia-se que a littcratura e as artes tendiam a uma regenera<;3o; mas n3o se percebia

que não cra possivel fazer-sc cssa rcgcnera<;3o por via das tradi<;0es carunchosas da Grecia ou

de Roma; porque dc havcrcm revivido essas tradigOes. no principio do scculo tlezaseis. tinha

vindo indircctamcntc a mina das lctras c das artes eun)peas, cuja tendencia era outra, e outro

dcvia scr o futuro. Mas isto cra um erro. e uma ignorancia acompanhada de bons desejos. E

esta a cabal desculpa dt>s dcsvarios de seculo e mcio; dessa primeira epocha dc decadencia.

Vejamos sc cgual dcscargo tlc si pOdc apresentar a segunda epocha.

Esta comecou ha poucos annos; mas nessas poucos annos já tlará maior numero ds

paginas maldictas 3 historia tla arte, do que lhe deu seculo e meio. 0 pic3<> e o carmatello sô ha

bcm pouco tempo que podcm dizer: thumphámosl Até então escali<;avam paredes, rtx;avam

esculpturas; mas agora dermbam torres e curucheus, partem columnas, abatem muros,

quebram lousas dc sepulchros, e apagam todas as pawas da historia Corre o vandalismo

despcado dc um a ouuo extremo do reino, e mdo assola e desbarata: e o mais é que não ha

colhe-lo ás m3os e affoga-lo; porque. semelhante a comico perfeito. desempenha todos os

papcis. c vcstc-sc a>m todos os trajos. Aqui é vereador municipal; alli administrador de

conceiho: ora é ministro; logo deputado: hoje escriptor; amanhaã empregatk) publico: corre na

carruagcm do fidalgo; faz assentos de dcbito c crcdito no cscnptorio do mcrcador, dá

syllabadas em latim dc missaes; préga. por caffés. sennOes de economia politica. e de direito

publico; capitanea soldados; vende bcns nacionaes; ensina sciencias: enlim é tudo, e mora por

toda a partc. Attento a que não sôe em nenhum logar uma unica voz dt) passado. esbraveja.
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argumenia. esfalfa-se; c 6 ncccssario um mido dc monumcnto dcsabando.para que elle

adorme<;a. e reiousc da sua perpetua lide.

Apesar dcsta fcn>cidatlc do vandalismo n3o se crêa que elle é descuidado no vestido,

metlonho tlc cactatlura. descomposto nos ademanes: n3o senhores! O vandalismo é aprimorado

no trajo. lhano no gesto. conez no tracto. Encontra-lo-heis nas sallas requebrando as damas.

dan^ando. tomando chá: vcrcis quc entende francez e inglez; que leu Voltaire c Pigault-Lebrun.

c quc sabe quasi lêr e escrcver portuguez. O vandalismo é cortcz,3o civil. affavel. Que nao veja

um monumento, c scrá o ente mais pacifico destc mundo.

Mas desgrai,atlamentc o velho Portugal estava cuberto de recorda<;Oes tk> passado. Cada

facto historico tinha uma egreja, uma casa. um mosteiro, um castcllo. uma muralha. uma pcdra

tle scpulchro, quc eram os documentos perennes desse facto, e da cxistcncia das pessoas quc

ncllc tinham apparccidt>: com isto tudo topou o vandalismo, e in)u-se. Ergueu-.se e fallou em

íeudos. em dizimos. cm eorrurx;Oes fradescas, em maninhadegos. cm servos da gleba, cm

dircilos dc osas, cm superstic/>es. e semeando estes vocabulos por meio de senten<;as

philosophicas, de logares a>mmuns tlo cathecismo de Ramon Saias, chamou os homeas do

aJvi3o c picareta. æme<;ou a derrubar. victonado pelo povo. SO elle. immovel no meio de mil

mudangas. no meio tle opiniôes contrarias. de luctas. de commoc;0es; tem apontado constante

ao seu alvo. a demoli<^k> do passado: clJe pertence a todos os bandos politicos, acceita todos os

principios. curva-se a totlos os jugos, com tanto quc o dcixcm rocr os tcstemunhos da historia c

tla anc; que o tleixem fazer-nos esquccer da gloria ancional; c de quc somos um pt>vo de illustre

asccndcncia: este pcnsamcnto 6 o seu pensamento unico, perpetuo, e inabalavel.

E quando vcmos quc até o vandalimos está t3o civilisado, ainda haverá quem tliga que

este scculo n3o é um século de illu.strac3o e progresso? Tal blasphemia será o primor da

malcdiccncia

Há algum tcmpo que rccebemos uma carta dc um assignantc do Panorama. cm t[ue nos

dizia o seguinte:

"Tendo havido qucm ousasse desfazer e revolver o tumulo em que jazia o cadaver de D.

Luiz d'Attaide na cgreja do extincto convento tlo bom Jesus desta villa (Peniche) este facto

excitou, nos quc concorreram a observar os despojos mortaes daquelle heroe, vivos dcscjos de

ouvircm lallar da sua vida e feitos".

Cartas semclhantes temos reccbido de outras panes. De todos os angulos tlo reino se

alcvantam brados dc homens gencrosos, que lamentam as minas dos vclhos edificios, a

prolana<;ão tlos scpulchros, a destruiejio de totlas as memorias da arte e da historia. (...)

Um respeitavel viajante hespanhol nos contou que vira entre os entulhos do convento tfc

S. Domingos de Lisboa uma lagem, onde se lia o cpitaphio tle Fr. Luiz de Granada. Pediu aos

quc ahi trabalhavam a tirassem do meio das minas. porque essa pedra era de muita valia

Provavelmentc os economistas das alavancas. os philosophos das picaretas, riram desta

impcrtinencia tk> hespanhol rctn)gado. e a lapide sepulchral tle um dos homeas mais ^abios e
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eloqucnlcs quc a Pcninsula viu no seu seio, esiará jazentlo a estas horas nos fundamentos tte

algum edilicio. que. abatendo a decima e os concerios. rentla tantos por cento ao anno! Oh

incomparavel civilisacâb dcstc scculo!

Lcvaram-nos a Coimhra no anno dc 1834 obrigacOcs dc servi<;o publico: ahi residiamos

quando loi supprimido o mosteiro de Sancta-Cruz. Corrcu cnt3o voz publica tle que houvera

quem se Icmbrasse de pedir quc este beilo editicio íbssc entrcguc 3 Mumcipalidade. Ninguem

imaginará para quc. Era para csta o mandar arrazar c fazcr uma prac,a. Não veio a lumc cste

projecto ncfando; mas n3o foi por mingoa dc bons dcscjos. (...)

Correias principaes cidadcs tlo rcino: buscae os mais veneravcis ediíicios; ou jazcm por

tcrra, ou foram dcstinados para cstabelecimenios que de necessidade os estragaram. A bella e

vcncranda cgrcja dc S. Franeisco do Porto, unico monumcnto do scculo 15° quc possuia aquella

citlade. foi destinatla para arma/em tla .Alfandega.
- O mosteiro dos Jeronimos em Belem, obra

prima da architectura mcdia cntre a neo-gothica, c a chamada do renascimento; edificio

magnifico tlc uma cpocha dc transi<;3o na arte a:>mo Sancta-Sophia de Constantinopla o é de

outra cpocha scmclhantc. foi dcturpada n3o nos importa por qucm; o scu maravilhoso claustn)

affeado com parcdcs caiadas. c convertido em dormitorios forcosamente humidos e mal-s3os. A

Batalha. Alcoba<;a, o convcnto da ordem de Christo em Thomar, cæm cm minas; e dis-se: Que

importa' Barbaros! Importa a arte. as recordagOes, a memoria de nossos paes, a conserva<;3o

tle cousas cuja pcrda 6 irrcmcdiavel, a gloria nacional, o passado e o futuro, as obras mais

espantosas do cntcndimento humano, a historia, c a rcligi3o. (...)

Procurae hojc por exemplo a antiquissima parochia de Sancta Marinha. ou a dc S.

Martinho: acharcis os logares onde estiveram; e estes logares preparados para se alevantar ahi

isso a que nos. espiritos lilliputianos. chamamos habita<;oes, e se quizerdes. palacios.Verdade 6

quc Sancta Marinha enccrrava mcmorias antcriores á monarchia, e que a parochia de S.

Martinho cstava ligada com a historia da grandc crise politica, porque passou Portugal em

1380; mas de que momento é essa considera<;3o. sc attendcrmos a que lá. onde estiveram os

tlois templos ricos de edadc c tradi<;0es, se podem constmir duas moratlas de casas, bem

elegantes. bcm frageis, bem pintadas. bem alvas no exterior? (...)

Uma das obras mais admiraveis do seculo 14" foi. sem duvida. a muralha que D.

lemando alevantou 3 roda dc Lisboa (...). 0 progressivo augmento da cidade a tinha fcito

dcsaparecer cm grande partc; mas rcstava ainda, aJém de outms, um lan<;o importantissimo: era

o angulo quc fcchava Lisboa. naquellc tempo. pelo lado do bairro dos judcus; e por este angulo,

ontle houvcra uma porta e, ao que parece, um cubello, se podia tragar quasi cxactamente o sitio

por ondc corriam os dois langos dc norte e de oeste. Assim se podia determinar qual era a

grantleza da citlade naquella epocha. c se conservava. além disso. um specimen da grossura e

mais proporgOes da muralha. quc cm nada se parecia com as que pelo reino se edificaram em

tempo dc D. Manucl.
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Este angulo. este lragmento, esta memoria, testemunha da mais brilhante epocha tla

nossa historia. lá sc cstá derrubando para se faz.er uma pra<;a, bem larga, onde caibamos;

porquc é indubitavel. quc nos. homens gigantes. comparados a>m os nossos avOs, pigmcus

conquistadores da Africa e da India. n3o cabemos ondc cllcs couberam. (...).

Vcrgonfia é confcssa-Io: -

os estrangeiros tcem mostrado maior vencra<;3o pelas

anliguitladcs do nosso paiz do que os portuguezes!
- Um estrangeiro salvou no mosteiro tfc

Bemlica a antiga canella de D. Jo3o de Castro. Ha poucos dias ouvimos outro, cm eujos olhos

chammcjava a indigna<;3o, clamar altamente contra a barbaria. com que se deixavam estragar

na cgreja de Belém varios quadros magnificos. de eschola portugueza. nos quaes os passaros.

entrando por frcslas mal rcparadas, do cdificio, vão amontoando suas immuntiicics. - Mas

estes estrangciros são homcas que comprchendem a arte, e a historia; que sentem e entendem.

Nos 6 que pcrtlemos comprehensão, sentimento e intelligcncia.

Sc com a nossa incuna c raiva assoladora dcsmcntimos o passatlo. para dcsmentir tudo.

atô falscâmos a indole do prcscnte. É a economia a sciencia do nosst) tempo.
- Ttĸlos fallam em

capitaes. cm industria, em nquezas sociaes, em valorcs: mas quc ser3o os vclhos cdificios; quc

scr3o essas admiravcis machinas dc marmore e granito? S3o resultado ou producto da

concep^So, da applicac,ão. c tla execu<;3t): s3o. portanto, uma riqueza sociaJ: e porque. e para

quc anniquilacs vOs essa riqueza? Dado que ella rcprcscntasse um capital morto. devericis

acaso lan<;ar este lbra? Todavia um monumcnto, rccommendavel æmo objecto de arte. é um

capitai productivo. Calculac quantos viajantes terão attravessado Portugal. durante um seculo.

Ccrto quc n3o é para corrercm nas nossas commtĸlas diligcncias por nossas bcllas estradas. ou

navcgarem nos nossos rapidos vaporcs por nossos cspagosos canaes: ccrto quc n3o 6 para

aprcndercm a agricultar com os nossos agricultorcs; ncm a fabricar com os nossos fabricantcs;

mas para atlmirarcm o mostciro da Batalha. o templo romano de Evora, o castello da Feira, a

collcgiada tlc Guimar3es. o amvento tle Belém. e, enlim, tantas obras primas que encerra este

cantinho tlo muntlo. E dizei-nos: eredes que o estrangciro alcan<;a o lim de sua peregrina<;3o,

sem dcspcnder muito ouro? Ignoraes que esse ouro se derrama por m3os de portuguezss?
- E

lallacs vOsoutn>s de Economia Politica (...).

Parcmos aqui. Se houveramos de dizer tudo o que nos occorre nesta materia, tudo o que.

talvcz. cumpria sc dissesse. fariamos, cm vez de um artigo, um livro. Scja-nos, comtudo. licito

lan<;ar cm ultimo logar uma idéa, que se fosse posta por obra, ptxlcria rcfcrar um pouco a

sanhado vandalismo.

Quizcramos. que todos os homeas, que teem um cora<;3o portuguez, lizessem uma

associa<;3o. cujos mcmbros cstivessem espalhados por todo o rcino: que os rcsidentes em

Lisboa formassem uma espccie de juncta, á qual os das provincias, logo que á sua noticia

chegasse a dcmoli<;3o dc algum monumenu^ da historia ou da arte, remcttessem uma brcve

nota, individuando as circumstancias do cdificio destmido e o nomc do arrazador, quer cstc

lbsse auctoridade publica. qucr ft)sse algum particular. Quizeramos depois que esta breve nota,
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scm rcflexOcs. scm affrontas. se lcgasse á posteridade. cm todos os jomacs. para que esta

íizessc a dcvida justi<;a. Ncnhuma lci prohibe que se narre singellamente um facto que o seculo

julga indiffcrcntc; ninguém. portanto. se podcria qucixar tlc scmclhante pub!ica<;3o: e quanto

aos vindouros. quc importam as suas maldic<;Oes ao quc não cura nem tla artc, nem do passado.

ncm do futuro. nem da gloria nacional. ncm da memoria de seus avOs. nem dos sepulchn>s. nem

das tradic,Ocs. nem sequer. cm tim, tlos interesses matenaes que resultam c h3o-dc rcsultar da

conscrvai;3<> dos monumentos? Nada: e por ceno ellcs ririam dessa vinganca publica; mas

talvez seus filhos e netos nao rissem. vcndo-se obrigados a renegar do nome patemo. ou a

acccitarem dos seus contcmporancos o ferrete infamante. quc elles sobrc tacs nomes h3o-de

lorcosamcnte impnmir.

Alexandrc Hcrculano. "Os monumcntos" in Panorama. 1838. pag. 266-268; 275-277.

Documento 75 (pag.268)

"Tendo Vossa Magestade ordenado por Portaha de onse de Abril ultimo, que a

Camaru Municipal de Lisboa emitisse a sua opiniaô sôbre o projecto dc abertura de umu

nova rua que comunicasse a Travessa do Secretario de Guerra com o Arco de S. Roquc

prolongando-se em linha recta até ao mencionado Arco; determinagão esta que Vossa

Magestade foi servida reiterar em officio de seis do corrente: a Camara satisfasendo ao

preceito de Vossa Magestadc com a Planta junta, tem a honra de declarar, que toda a

demora tem sido proveniente da necessidade que a Camara jttlgou haver de mandar levantar

a referida Pianta.

É pois opiniaô da Camara que se acaso se tiver sâ em vista o dar maior valor ao

terreno do extincto Convento da Trindade com a menor despcsa possivel, deverá adoptar-se

o pluno das Obras Públicas. o qual consiste em abhr a rua AA, e demolir o Arco de S.

Roquc como consta da Informagaô junta do Fiscal d'aquella Repartigaô: se porêm, a par

d'aquella vantagem, se descja aformosear a Cidadc e promover o commodo e recreio de

seu.s habitantes, outros projectos ha que podem lembrar, e a Camara os vai expor pela sua

ordem de utilidade c dcspêsa.
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Primeiro Projecto

Deve ubandonar-se a idéa de prolongar a Travessa do Secretaho de Guerra, já

dcfeituosa no seu aiinhamenio, e seguir as linhas com banho asul. A linha D deve prolongar-

se atc á muralha de S. Pedro d'Alcantura.

Na e.xecugaô d'este projecto, o maior edificio que ha para demolir é a Igreja de S.

Roque c Casa da Misericordia.

Estc edijicio. ou se considere a sua antiguidade , ou a sua construcgaô e Archittctura.

naô offerece bellesas que devam conservar-sc a naô ser a Capella de S. Joaô, a qual

facilmente se pode coliocar na lgrejct da Sé. na de S. Vicente. ou de S. Domingos, que saô os

mais vastos e mais bellos Templos de Lisbôa.

A Commissaô Administrativa da Misericordia francamentc publica. e 'já representou

ao Governo o grandc numero de inconvenientes que se encontram naquclla casa e local para

semelhante estabelecimento, o qual com muito proveiío das creangas, das pessôas

recolhidas. das amas. e mais empregados podia ser muúado para o Convento da Graga.

Afalttt da igreja de S. Roque pura os Officios Divinos pode sersupprida, conservando-

sc e melhorando-se a Igreja da Thndadc a maior parte da qual escapa ao corte projeaado.

Por tanio nem pelo iado agradavel, util. ou de commodidade para os visinhos

apparecem rasães que se oponham cíquella demoligaô.

Os outros edificios qtte ha a demolir pertencem ao Hospital de S. Josc e a diversos

particulares. Tanto um, como os outros podem ser indemnisados, construindo-se-lhes

prcdios no terreno do extincto Convento da Trindade, iguaes em valor e rendimento aos que

actualmente pcssuem, com a differenga de serem novos, disthbuidos interiormente á voníade

do proprietario, e aformoseados por fôra, adoptando-se uma architectura differente da

usual, simples mas eiegante e variada, eficando os novos predios collocados em melhcr sitio

e por tanto com aluguer certo.

O complemento d'este projecto comprehende a construcgaô de um Chafaris no ponto C

com ofim de se demolir o que actualmente existe em S. Pedro d'Alcuntara. Outro tanto deve

fascr-se aos barracôes que o cercam, e continuar o passeio á roda da may d'agua tanto no

pavimento superior, como no inferior do novojardim que se andafasendo.

0 producto das demoiigôes pode ser empregado nas novas construcgôes a fim de se

deminuir o custo d'estas.

Finalmente c-'e projecto nem é absurdo, nem impracticavel, nem taô dispendioso

como tí phmeira visia parece.

Naô é absurdo, porqtie os edificios votados á demoligaô naô tem belíesu, nem

ciegancia nem convem para os estabeiecimentos que os occupam.
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Que naô é impracticavel está provado. visto haver aonde collocar ou estabelecer o que

d'aili se tiru; porque a muior obra que ha a faser é a de demolir; e finalmente porque os

predios novos e muralhas que há a construir naô offerece difficuldade alguma.

A despesa diminue por haver terreno nacional com que indemnisar os proprietarios

dos predios que saô demolidos. e por se aproveitarem nas novas construcgôes os materiaes

resultantes das mesmas demoligôes.

Por outro lado, este projecto offerece muitas outras vantagens, alem das 'já apontadas.

a saber: poderem se mcihorar os dedives das Calgadas desde a volta da may d'agua até ao

largo das duas /grejas: ulargar a estreita e immunda garganta da rua da torre de S. Roque;

abrir uma communicagaâ mais facii c suave para o Largo do Carmo; deixar livre o antigo

Convento de S. Pedro d'Alcantara. actualmente occupado pelas Recolhidas.onde conviria

collocar um Observatorio Astronomico, e estabelecer cursos públicos tanto d'Astronomia.

como de outras sciencias; e finalmente compietar uma das mais belias ruas da Europa, pois

de certo merece este nome uma rua que principiando no Caes do Sodré. continua pela Rua

do Alechm bordada de belíos edificios, e atravessa o largo do Quintella, e o das duas

Igrejas, o qtuil devia ser augmentado com todo o espago até á Travessa dos Gatos,

mudando-sc para o centro do espago augmentado o Chafahs do Louretto, naô sô porque

ftcará mais bem collocado, mas porque permitiria rebaixar o largo das duas Igrejas, ao que

actualmentc se oppoem o aqueducto que condus a agua para o Chafaris, continuando-se

d'este modo a rua em íinha recta, e atravessando o Largo da Thndadc que segundo o

projectofica uma praqa regular, e acabando n'um lindojardim.

A Camara naô propôe a execugaô immediata d'este projecto. mas sendo eile

approvado. todus as construcgôes ou demoligôes devem ser na sua conformidade, e dentro

em poucos annos achar-se-ha o projecto executado.

Se alguma cousa se oppôe á execugaô deste projecto que naô esteja ao alcance da

Camara. entaô poder-se-ha adoptar o seguinte

Segundo Projecto

Consiste este em prolongar a já defeituosa Travessa do Secretario de Guerra (ie) e

seguir as linhas com banho amarello combinadas com as que levam banho preto: d'este

modo melhora-se alguma cousa a communicagaô com o Carmo, e alargam-se os Largos da

Trindadc e S. Roquc demolindo as Barracas BB que os obstruem. Pequenas saô estas

vantagens comparadas com as do phmeiro projecto; se porêm ainda parecer dispendioso,

resta o seguinte
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Terceiro Projecto

Seguir as linhas com banho amarello. do qtte nenhuma outra vantavem se tira se naô

■dar alíiitm valor ao terreno do extincto Convento da Trindadc

Deus Guarde u Vossa Magestade por muitos e dilatados annos como todos

havemos mister. Camara: desasete de Julho de mil oitocentos e trinta e cinco

Joaquim Gregorio Bonifacio servindo de Prezidcnte

Joaô de Mattos Pinto

Manoel Alves do Rio

Joaô Coelho Abreu

Manoel JozeMachado

Antonio Lamas

Jouô Pedro de Almeida"

AHMOP. Ministério do Reino: 3* Reparti<;3o, n"202.

Documento 76 (pag. 276)

Kdital

"A Câmara MunicipaJ de Lisboa. authorisada pelo Rcgimento da Mcsa de Vereai;3<>

dcsta Cidadc. firmado pclo punho Real em 30 de Junho de 1591. que lhe commeteu a

Inspccgâo de todas as obras respectivas á edilicai^o e reedifica<;3o da Cidade.

comprchcndendo-se nas atribui<;0es deste encargo o jus de mandar proceder aos repaa^s

neccssarios. e tle fazer demolir todas as constmcgOes quc amea<;assem de perigo os mo-adores

c viajantcs, ou por qualquer outro modo prejudicassem as a>mmodidades do Fublico:

consitlerando. que exercitou esse Direito proveniente da naturcza do Municipio no longo espa<;o

dc mais dc seculo e meio. quc tanto é o tempo que decorre dcsdc a citada épocha de 159 1 até á

tio terramoto dc 1755. em que as attribuii;0es inherentes á Inspecgão foram desannexadas da

mesma Camara por Dccrcto dc 12 de Junho de 1758, e transferidas para outra Auctoridade: e

rcflectindo linalmente. que tendo esta Auctoridade sido novissimamentc abolida par Sua

Magcstadc; havcndo a Camara consultado por este motivo em 20 dc Junho de 1835 sobre a

icgalidadc da rcintegra<;3<> no exercicio daqucllc Dircito; c tcndo-se Sua Magestade tlignado

ordenar por Portaria dc 28 de Julho do mesmo anno. que ella ficava pn>visoriamente
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auctorisada para inspeccionar as obras particulares que se constmisscm na Cidadc. a fim tte

prevcnir pelos agentes e mcios legaes que se usurpem terrenos publicos. ou se falte aos

alinhamenios c dcmais disposicbes legitimas; tem dcterminado o seguinte:

Artigo 1" Os proprictarios de terrenos por edificar. e bem assim os donos daquelles

prcdios quc carcccm tlc scr rccdificados, dcver3o tlentro de unt anno. eontado da data deste. dar

principio 3 dita cdifiea<;3o ou reedifica<;3o. quanto á parte que diz respeito ao prospecto da

Cidade, sob a pena de sercm os tcrrenos ou os predios vendidos cm Hasta Publica a quem se

obrigue a assim o executar. -

Exceptuam-se os prcdios que amea<;arem mina. os quaes serão

immctliatamcntc dcmolidos.

Art. 2" Ninguém podcrá d'ora em diante tlar cômeco á cdificac,3o ou reedifica<;3o, sem

pnmeiro aprcscntar o risco á Camara Municipal. e obter desta a necessaria approvac3o; e

aqucllc quc o contrario fizcr pagará a mulcta de 8$000 reis a bencficio do cofre da Cidade.

Art. 3" As obras que já sc tiverem comccado a constmir. n3o poderâo continuar, sem que

o risco tenha sido approvado pela Camara (para o que se concedem quinz.e dias contados da

affixa<;3o deste) e isto debaixo da mesma pena do artigo antecedente: e se alem disto a

construccão comccada for contraria ao prospecto da Cidade, será demolida á custa do seu

dono.

Art. 4" As barracas, c outras similhantcs construccôcs informes, que existirem nos

logarcs ondc as Leis da Inspcccfo as prohibcm, serão tambem immcdiatamente demolidas á

custa dos mcsmos donos. (...)".

Diario do Governo, n° 55, 4 tle Mar<;o de 1 836, pag. 303.

Documento 77 (pag. 280)

1. (Artigo communicado)

Todas as nagôes tem tido suas épocas de grandeza e decadencia, as vinudes e um

govemo juslo as elevam, os vicios e o despotismo as abatem. esta verdade. demonstrada pela

Histona. dc novo se patentcia á vista do estado da Na<;3o Portugueza, t3o grande. t3o famosa.

tão fertil cm portentos. mas por uma serie continuada de abusos, e finalmente pela mais atroz

tyrannía quasi dc ttĸlo aniquilada, se um Genio a não salvassc do abysmo; porém não foi um

dia. quc durou a desgraga para Portugal, foram annos, e impossivel se deve reputar, que um

despotismo dc feiro n3<> fizcsse nos animos dos Portuguezcs uma imprcss3o difíicil de em

breve dcsapparccer: acostumados 3 opress3o dobraram o cOlo ao jugo. e o espirito nacional

amonccido. cxtinguiu-se por um pouco este scntimento de dignidade sO proprio do homem

livrc, dcsapparccido aqucllc caracter que fôra o timbre dos Portuguezes.
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A inquisi<;3o lcz os cidad3os timidos e desconfiados, a cscravidão tomou-os negligentes

e sem emulacan. espcrando ludo do favor. a gloria é um vão nomc. c o dcsejo de adquiri-la uma

temeridatlc. Este estatlo. a que a tyrannía reduz uma nac3o. 6 entre as immcasas uma das

grandes desgracas. quc cumprc rcmediar. Sirva-nos de cxemplo o quc tcm fcito c alcancado um

punhatlo dos nossos compatriotas. commandados pelo Principe o mais gencroso da nossa idade.

e descnvolvâmos cm tudo um Patriotismo igual; se n3o nos coube a honra de libcrtar a Patna

eom as armas na mâo, tomcmo-nos dignos da liberdade, concorrendo. quanto em nossas forcas

coubcr. para a íclicidade nacional. Ora quando possuimos um govemo. quc nos chama e nos

convida. não devc havcr cidadão. que criminoso se n3o julguc, se pn>mpto n3o correr a prestar

os seus oilicios. c a mostrar por uma nobre cmula<;3o. quc deseja a venrura nacional; por

conseguintc grande tleve scr o cspaitto desta Capital. quantlo a Excellentissima Camara

Municipal. animatla do patriotismo. que tanto já tem manifestado, ænvidando com um prémio

todos os Archirectos dc Lishoa para aprcscntarem um plano. a lim de se constroir um novo

mercado na Cidadc: lintlo o praso do concurso lcgal n3o appareccram mais que cmco plantas.

quando ncsta Capital cxistem mais de trinta Architectos civís. dos quaes quinze pertencem á

Rcparti<;3o das Obras Públicas, e neste caso percebendo do Estado a sua subsistencia, c

csperando tlellc n3<> sO augmcntos, a>mo considera<;3o c prcmios!! Seria injusto n3o denunciar

ao Público este facto, n3o digo escandaloso. mas digno de lasiimar-se. O Portuguez.

verdadciramente amante tla sua Patria. n3o pOde vêr com olhos cnxutos os terrivcis effeitos.

que pnĸluziu st)brc sua Na<;ão o mais barbaro e tyrannico dcspotismo: sO a um tal moastro se

tlcvc attribuir o abatimento. a degradacjo a que chegámos! Embora nos anime um Chcfc

Magnanimo, embora nos amvidem seus Ministĸ>s Patriotas, tudo fica mudo; dormentes,

dcsanimatlos, o scntimcnto da Gloria não é incentivo bastantc. A ĸléa de um concurso, tão

lisongeira para todo o Cidad3o livre. que deseja scrvir a Patria. unico mcio dc se anthecer o

meriio. e dc acabar por uma vcz a>m o flagello do patronato, esta idéa, digo, n3o excitou a

quasi ningucm. já n3o quen> tlos Architectos particulares, mas dcsses que rcccbcm pensôes

como cmpregados na direccão das Obras do Estado! N3o é certamcnte desta maneira, que

rxĸlcrcmos chcgar ao ponto de perfeic3o, a que nos chamam as instimigOes que hoje felizmente

nos rcgcm: cunprc destcrramtos essa indolencia propria de escravos, sejâmos livres.

tlescnvolvâmos de uma vez as virtudes cívicas, sem as quaes ser3<> semprc infmctífex>s os

eslor<;os tlo Govcmo".

Chronica Constitucional de Lisboa, n° 122. 24 dc Maio dc 1834.
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77. 2. (pag. 281)

"Sena justo que o autor do artigo a>mmunicado trancripto na Chronica N9 122. antes de

procurar desacrcditar uma elasse de homeas, muitos dos quaes fazendo todos os esforc,os para

mcrcccrcm a bencvolência do Público. n3o olham com indifferenca para a satisfa<;3o que

rcsulta ao architccto de ver os seus projectos adoptados e estimados, pezasse attentamente âs

circunstancias quc acompanharam o concurso a que a Excellentissima Camara Municipal

proccdeu para a escolha do projecto de um novo Mercado. e procurassc conheccr. o que era

facil. as raz.ôes quc determinaram alguns architectos a não concon-erem. visto n3o terem a

reccar. em coascqucncia dc uma das condi<;0es, quc da impcrfei<;3o dos scus desenhos Ihes

rcsultasse o menor descrcdito. n3o p<ĸiendo qualquer delles antcver quc um tal artigo o

obngaria a assignar o seu dcscnho, ou a ficar æmprehendido no numero dos indolentes. N3o

ptĸlemos allirmar que todos deixassem de concorrer pelos mesmos motivos, mas o que

affian<;amos ao autor do artigt) é que entre aqueiles cujo estado de abatimcnto lastima. existe

um quc n3o concorreu cm consequencia da naturcza da obra, por ser pecuniario o premio

offcrccido pcla Exccllentissima Camara. e que ainda quando assim n3o fosse o n3o faria pela

inccrteza da maneira pcla qual o merecimento dos desenhadores seria julgado: e que assim

como o autor do artigo lastima que os architectos poituguczcs fossem iasensiveis 3 gloria de

pn>)cctarem uma obra, da qual o mcnor or<;amento seria mui provavelmente a mais artendivel

perfci<;3o. sente ígualmentc vcr que a um eonvite feito a artistas por uma Corpora<;3o tão

respeitavel, t3o animada do desejo de acertar, e de um verdadciro patriotismo faltasse designar

a qualidade dos arbitros. c taes quc em similhante materia merecessem a confian<;a dos

concorrentes. Estc artista foi prompto em apresentar-se quando se annunciou o concurso para

uma distinc<;3<> academica. o que entrc outras condi<;0es que difficultavam o favoravel

rcsultado que obteve. se achavam as seguintes:

3- "Os quc forem approvados em Perspectiva. pelas 9 horas da manha3 tirarão por sorte

o objccto sobre que devem fazer o desenho, delineando até ao meio dia a planta em esbo^o.

notando-lhe as pnncipacs dimcnsOcs por meio dc numcros.

6a "Quando os dcscnhos estejam concluidos ser3o julgados por trcs architectos.

Estc facto bem pa>va que a idéa de um concurso n3o é assustadora para todos, e muito

mais podiamos dizcr em abono de outros artistas, que tambem seguramente n3o concorreram.

que excedem muito cm merccimcnto aquelle de que fallamos, que detestam o patamato de que

por vczes tem sido victimas. e que á vista do que por ahi aæntece a architectos podiam dar

principio 3 narrat;ão das suas magoas com o bcm conhecido vcrst):

'Oh que n3o sci dc nojo como o conte!"
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Fiquc o autor do artigo na certcza que todas as vezes que o G>vemo. a Camara ou os

particularcs se propozcrcm a constmir edíficios cuja delinea<;3<>, posta a concurso em forma,

seja capaz tlc cstimular o bem entendido amor proprio dos que tem dado aJgumas horas ao

cstutlo da Architcctura. como seriam os Saloes para as scssOes das Camaras. um Monumento

tledicado á Gloria tlo Restaurador tlas Liberdades Patrias ctc. e n3o meia duzia dc logarejos,

acharão numcrosos concorrcntcs. ainda que se esquegam de lhes prometter um premio

pecuniario. Lisboa. 25 de Maio dc 1834. = João Maria Feijô."

Chronica Constitucional, n- 127. 31 de Maio de 1834.

77. 3. Communicado (pag. 2X2)

"N3<> foi o descjo dc dcsacreditar a classc dos architcctos Portuguczcs. mas o nobrc

sentimento do amor da Patria. quc cxcitou o Author do artigo commuiticado 3 Chronica n° 122

a lasiimar a indifferenga com que sc olha para o primeiro concurso legal que a Excellent.ssima

Camara Municipal propôz a fim tle obter. n3o logarejos (t3o commuas cm Lisboa) m.is um

mercado. nt) que todo o homem, ainda pouco sabido em architectura, acha alguma differenca

n3o rcconhccida porêm pclos architectos de Lisboa, que assentam, que os mercados cxistentes

são optimos. e nao imaginam. que neste genero nada sc possa conccber de melhor. Estes

Vitruvios e Palladios tlc cscOla dos Cactanos assentar3o por ventura haverem tocado a méta da

perfci<;3o cm architcctura? Est3o perfeitamente illudidos. e devem saber. que se sahissem daqui

para frcqucntar as Academias acreditadas na Europa, deviam esqueccr o quc haviam aprendido

para adquirirem a>nltecimentos exactos em uma arte toda firmada em principios theoricos os

mais scicntilicos. N3o obstante muito estimámos achar na Chronica de trinta e um de Maio.

uma resposta ao nosso artigo datado de 25 do mesmo mez. pensando, quc se exporiam os

motivos. que cabalmentc justificasscm uma omiss3o t3o reprchcnsivel. porém a leitura da

rcsposta assignada pelo Senhor Jo3o Maria FcijO (que n3o tcmos a honra dc conhecer) sobrou

cm nosso animo a admira<;3o. pois vimos n3o a justifica<;3o de uma classc. mas as rasOes por

quc um architecto n3o ct)mpareccu ao tlito concurso (cumpre confessa-lo). em nada nos foi

difficil presumi-las. mas rcputámos injusta a sua admiss3<> mesmo por um momento, por

quanto primeiramcnte n3o podcmos conceber que mcnos-cabado fossc o crédito de um

architccto. por muilo distincto. em dar uma planta dc um mercado para uma cidade. onde taes

ctlillicios são cie causar tédco e vergonha! E certamente sO quem ainda nada viu fcra tte

Portugal rxĸlc nutrir similhante idéa! Por conseguinte julgue-se. quanto é triste para um

690



architcclo o aprescnta-la, principalmente se Ihc suppozermos alguns conhecimentos e gosto;

mas onde sc adquircm elles aqui? Nas copias contínuas. que coastantemente se tiram nos

etliíicios fundados em cpocha. na qual o mau gosto dominou! E soberbos com a servil imita<;3o,

com quc nos qucrem persuadir que a architectura chcgou em Portugal ao seu apogêo.

indignam-se tle mclhorar a sortc dos seus concidadãos no plano de um edificio. que nos seculos

Grcgos c Romanos mcrcceu a solicitudc dos nossos grandes mestres! Em scgundo lugar atlmira

quc um cidad3o dotado de delicadeza. e ao mesmo tempo de patriotismo, descjando ser util.

mas rcceiando. quc antcs sc attribuisse ao intcresse sua intcnc3o, n3o lcmbras.se dispor do

premio pccuniario quc a Exccllcntissima Camara offerccc a favor do alumno dc architectura.

quc mais se distinguisse no anno corrente: e ultimamcntc custa admittir, quc em uma obra

indigna das meditagOes dc um architccto a falta de detemiinac3o dos arbitros fosse a causa

pnncipal tlc n3o acceitar. um convitc. que lhe lazia uma Camara. entre cujos membros, n3o

podcmos dcixar de rcconhccer, quc cxistem alguns, que posto n3o possuam ænhecimentos

exactos de architcctura. a>m tudo viram bastante no genem em quest3o para avaliar æm

justiga do merito tle uma obra de um tim simplcs, e de uma construc<;3o facil. e cuja perfeic,3o

mais attendivel não é certamcnte a menor dcspeza (idéa miseravel!) mas sim a commedidade

em todos os sentidos. n3o desprcsando a elegancia. e o gosto compativeis em todas as obras por

mais simplcs que scjam os scus usos. Com tudo se a Exccllentissima Camara se lcmbras.se tte

nomcar csscs arbitros quem seriam elle? Os architcctos educados nos vicios das escolas

portuguczas? Que aprenderam? Que viram e coastmiram? E seriam estes os juizes que deviam

scntenciar as obras dos scus discipulos jazendo na mesma ignorancia? E se entre os

concorrcntcs apparcccssc um que viu. e estudou o que ha de melhor na Europa, que merceeu

distine<;Ocs públicas a pesar de estrangeiro, e julgadas pelos primeiros mestrcs. que ora

existem, n3o tcria clle a perguntar o mesmo que José da Costa e Silva? Quando nomeado para

lentc de architcctura cxigiram um exame de ostenta<;3o. e elle perguntou = Quem serao os mcus

cxaminadorcs?= Ellc o unict) ent3o approvado na Academia dc S. Lucas dc Roma!!...N3o sirva

pois de espanto ao Senhor FeijO se lhc repetirmos que lastimâmos, e muito. n3o sO a falta de

patriotismo e indolencia indisculpaveis dos nossos architectos. mas tambem o atrazo em que

existe a architcctura cm Portugal. atrazo este, que unicamentc pOde justilicar a prcsump<;3o quc

ostenta um architccto quando allcga, que em um concurso de eschola satisfez ás condigôes

marcadas com o numcro 3 e 4 na rcsposta do Senhor FeijO, ignorando que cm todas as

Acadcmias tla Europa n3o h3 um concurso cm que nâo sejam essenciaes. identicas, e ainda

mais arduas condi<;Oes. Com <> Senhor FeijO lamentamos e detestamos o Patronato. terrivel

ílagcllo. que apoquenta c dclinha o mcrito mais elevado. por conseguinte dcscjáramos semprc.

que tudo fosse obtido por mcio de concursos. parecendo-nos muito indigno. que em logar delles

seja o principio da antiguidadc o titulo pelo qual sc promovcm artistas. Principio barbaro, que

além dos antigos males nos trouxc a vergonliosa obra dt) Sal3o da Camara dos Pares, a cuja

vista uma Pcrsonagcm rcspcitavel por suas virtudes, e cujo voto é bem admiravel por suas
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proveitosas viagcns. exclamou
=

que sO poderia servir para Thcatro des Polichinels. = Estc

Salão pela sua fomia. pela sua distribui<;3o. e falta de decOro. jámais podcrá .servir para as

SessOes dos Dignos Pares do Rcino, e ami tudo elle foi feito pelos architcctos tla Escolla das

Obras Públicas. por csses laicntos adquiridos por tabella, rccusando-se um arcrutccto

Portugucz. que ccrtamente n3o precisaria dedicar-se a grandes estudos para a composii;3o dc

um proiccio. quc para o mcsmo fim elle já tinha fcito um em 1832, mas elle foi rceusado, e

porque'.' Pclo lrivolo prctexto tle n3o haver percurrido a famosa escala da Casa do Risco de

Lisboa. tcndo írcqucntado alias Côrtes da Europa, ontle sc adquirem conhccimcntt).s perfeitos

sobrc tacsedilicios. assim praiicos como theoricos.

Piĸlercmos por tanto scm temeridadc sustcntar a asser<;3<> que aprescntamos em o nosso

ariigo communicatlo á Chroniea já citada, e por conscguintc scm raz3o achamos a cita«;3o dt>

verso. quc nos aprcscnta o Scnlior FeijO, se pretende applicá-lo a um ou outro caso particular.

por quanto qua ha ahi dc architcctura, que com rigor o n3<> mere<;a. Longe poním dc nOs a

lembran<;a tle julgar sem talcntos os architectos Portuguezcs, longc (rcpito) tal lembran<;a no

quc havcmos exposto, nada mais queremos provar sen3o o atrazo e abatimento em que ainda

pcrmancce a Architcctura cm Portugal. mas hoje consola-nos a esperan^a tlc vermos em brevc

a cschola Lusitana competir com as mclhorcs tla Europa. Lisboa. 1 tlc Junho dc 1834. =

Joaqttim Possidonio Narciso da Silva".

Chronica Constitucional, n9 130. 4 de Junho de 1834.

77. 4. (Artigo communicado)

"O aulhor do artigo a>mmunicado inserto na Chronica N° 122. tlept)is de lamentar que

uma scric n3o interrompida de abusos, e a recentc tyrannía extinguissem o espirito nacional quc

lora o limbrc dos Portugucz.es, fazendo-os inscasiveis á gloria, negligcntcs, sem cmula<;3o, e

espcrando tudo tk> patronato; para pn>va da existencia deste estado tle deploravel abatimento.

cita a>mo exemplo a criminosa indolencia dos architectos Portuguezes, que n3o concorrcram á

dclinca<;ão de um mercado. Julgamos por tanto dcver affastar de nOs a partc quc nos

corrcspontlia daquclla inculpac,3o. cxpondo as rasoes que nos determinaram a n3<> concorrer.

Com o unico fim tle mostrar que não fugiamos de um concurso dc clausulas rasoaveis,

dissemos o que nos tinha acontecido na opposig3o a um premio de differcnte especic.

0 Scnhor Joaquim Possidonio Narcizo da Silva, ressentido da indocilidade com quc

rcccbcmos a sua rcprehens3o, escreve novo artigo, suppondo graciosamcntc ignoramios quc cm

outros tcmpos foram pt>r outros povos coastmidos grandiosos mercados. c que actualmente

existcm em altumas cidadcs obras consideravcis ncstc gcncro; quantlo nos as apprcciâmos no

scu justo valor, ainda quc n3o queirâmos dar-nos ao trabalho scrvil de copiar aigum dellcs,
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para tlepois propor a sua construccão em um terreno em que não cabe. Dignando-se depois

cxpor o quc colhcra tla Icitura tlo nosso artigo. parece que entre os principios viciosos dc que

nas suas viagcns sc víu obrigado a dcspojar-se. para ficar capacidade aondc sc podesscm alojar

os phncipios theoricos os mais scientificos, tambcm se esqueccu da mancira. pela qual lhe

easinaram a entender o que lía. ou ent3o n3o quer gosar entre nOs do crcdito de vcrdadeiro

impugnantc dc idcas. cuja cxprcss3o sO existe na sua mcnte. æmo a de licar menoscabado o

credito do architecto por aprcsentar o projccto para um mercado; de ter entrc nOs chegado a

Architectura ao scu apogco; tlc scr naquelle caso a menor despeza a maior perfeic3o; quando

nOs cstranhámos quc cntrassc cssa consideracão no pn>jecto dc uma obra pública. e a de

quercrmos indicar quc cra dc espccie nova o eoncurso de que lizemos mcn<;3o. Mas a>mo

rclativamcntc á natureza tk> prcmio. assim a>mo a respcito dos arbitros, combate as idéas que

cffcctivamcntc cxpcndcmos. sáiba quc n3o concorremos. pedindo quc os dcsenhos fossem

lulgados por pcssoas habilitadas para isso. designando nos nossos trabalhos a applicac3o do

duvitloso prémio, para quc alguem n3o julgasse quc essa dcsigna<;3o era a>m o fim de facilitar

a sua adop<;3o. visto quc fazer a declara<;3o na carta que os acompanhava era inutil para o

nosso fim. no caso dc n3o scr adoptado o nosso projecto: e n3o me diga que cnt3o se ignorava o

nomc tlo author pois cstou persuadido de que a experiencia ha de sempre provar que as

cautellas para o occultar s3o infmctiferas. Em quanto a arbitros semprc estimarcmos que

scjam. como acontcceu. pcssoas desejosas de julgar a>m acerto, e em circunstancias de o

elfcituarcm. A Exccllentissima Camara deu neste negocio. assim como em lodos uma pn)va da

sua rectidão (...). Em quanto 3 ficticia appan<;3o de um architecto de esfcra superior entre os

concorrcntcs, o qual o Senhor Narcizo compara a José da Costa e Silva, talvez com a mesma

analogia com que um. para dcsdouro nosso. tambem portuguez. e viajante, se comparou ao

Cavallein) Bavard; diremos que se as pessoas encarregadas da votacão vissem entrc os

desenhos um que. pela tlisparidadc do projecto que indicava. era absolutamcnte inadmissivel

por inexcquivel na prática. e lhes dissessem que era obra projectada para o primeiro concurso

cm quc tomou partc um homem, que viu e podia estudar o que ha de melhor na Europa, e ouvir

a>m proveito as li<;0cs dt>s mclhorcs mestres que ora existem, lamentariam. a>mo nôs, omáu

cmprego dc uma pens3o. para dar no decurso de tantos annos a homeas instruidos o triste

cspcctaculo da presump<;3o e da incapacidade personaiisadas cm um portuguez. Mas se esse

homem persuadido que v3os titulos podem cncobrir a insufficiencia do artista. lhes dissesse que

em paizcs aonde era estrangcin) os melhores mestres lhe haviam votado distinccrês públicas.

dcscjariam vcr. assim a>mo nos desejariamos, os documentos que comprovassem a existencia

dc uma cousa t3o rcpugnante. c no caso de se verificar lamentariam
a sorte dos mestres a quem

um similhante discipulo vinha fazer pealer o conceito que nos mereciam.

0 scnhor Narcizo sabc muito bem que pessoa alguma a>nhece primeiro a iasufticiencia

do archilccto do quc clle mcsmo. quando acha difticuldades invenciveis
em obstaculos que para

outros são tle nenhuma coasiderac.3o. Os coahecedores formam depois o seu conceito a respeito
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do artista pelas primeiras obras que lhcs apresenta. O Público. cm gcral. é um pouco mais

lardio em appreciar dcvidamcnie o mcrccimcnto de quem lhe gasta o scu dinheito e é esta a

rasão porquc aintla se não cngiu uma cstatua ao rcgencrador tla Architcctura cm Portug:al mas

n3o tartla o dcvido galard3o. N3o esmoreya o Senhor Narcizo na carreira que t3<>

brilhantemcnte cncctou: contmuc a fazer-nos ver que csqucccu por cntre os sumptuosos

editicios das Corte.s mais cultas o quc tinha aprcndido na Escôitt dos Caetanos; e já quc os

architectos portuguczes. donncntes, desanimados. tcm deixado domtir a Fama sobrc as cousas

da nossa architectura, despcne o Senhor Narcizo da Silva cssa divindatle quc zomba das

protcc<;Ocs. c cuja justi<;a imparcial mereceu os seguintes versos dc Voltaire:

La Rcnomméc a toujours dcux tn>mpettes: unc á sa bouche appliquéc 3 propos,

Va cclebrant lcs exploits des héros.

L'autre (La Pucellc Chant VI)

Rcspondcmos ao primciro artigo do Senhor Silva, depois de o confrontarmcs com

algumas produc<;Ocs suas. c ficamtos persuadidos de que n3o entrava ncssc numero: agora que

conhcccmos o author lhe pcdimos desculpas de o destrairmos dt>s seus afazeres. Aprovcitamt>s

esta occasi3o para tlesde já lhe darmos os parabens do feliz rcsultado dos trabalhos que com

lanta pericia dirigc; para quc aquelles poucos quc cspcram vcr as suas obras concluidas para

tcstemunliarcm as devidas homenagens a<> merecimcnto. saibam que temos tido a fortuna de ver

quanto basta para ajuizarmos do seu valor. e ficarmos sem o menor rcccio tlc quc a conclus3o

tlcssas obras tleixe tle lhe mcrccer igual conccito do Publico. Lisboa. 6 dc Junho dc 1834. João

Maria Feijô".

Chronica Constitucional, n9 140, 16 de Junho de 1834.

77. 5. (Communicado)

"Lcmos a artigo commumcado á Chronica N" 140, assignado pelt> Sr. Jo3o Maria FeijO

que aintla n3o temos a honra dc conhcccr. mas que lemos totla a razío para n3o o julgarmos

architccto e muito cstimamos. que longe de contrariar as idéas geraes, que estabclcccmos sobre

o atraso tl'Architcctura em Portugal, unica raz3o quc nos tcm excitado a inserirmos os dous

artigos. quc lanto escandalisaram o Sr. Maria FeijO, elle se ocupasse em dirigir-nos ataqucs

dircctos, aos quacs á muito desejavamos responder, e sentimos que n3o fosse ein uns t3o

positivo como em outros; por quanto ainda que a^m pouca intelligencia procuraremos mostrar

ao publico a falsidade das imputa<;0es a>m que se pretendc dcprimir o crctlito que o mesmo

honrasamcntc nos concede.
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O Sr. FeijO de mancira alguma affastaria melhor a parte que lhe podia caber do nosso

primciro artigo. do quc comparcccndo ao dito concurso: é a>m obras. c n3o a>m palavras que

os Artistas mostram os seus conhecimentos. embora se exponham a soffrer uma injustiga,

dcvcm mostrar quc sabem muito principaJmcnte quando recebem a sua subsistencia do estado,

c sc os aecusamos dc omissos, indolentes e sO fiados no nept>tismo foi pela raz3o já cxpendida

dc não comparccerem ao dito concurso.

Atlmira quc o Sr. FeijO appclide de graciosa a assen;_o fundada em razOes por clle

mesmo aprcscntadas, pois quando chama a um mercado meia duzia de lugarejos (chron. 1 27)

quc devcmos concluir, scn3o ignorancia n3o sO de Architectura, mas de sua historia? De novo a

concluimos. e iambcm presumpc3o, quando o Sr. FeijO diz. que n3o qucr dar-se ao trabalho de

copias scrvís (chron. 140) porque na verdade é preciso ignorar perfeitamenie o que se tem feito

cm Architcctura. para chamar copia servil uma imita<;3o do melhor. nem ao cmnos tem servido

o que já cm outra partc disscmos. "Que a Architecmra era uma arte, como todas da sua ordem

ao presentc. em que sen3o pOde inventar nada novo sem cahir no romantict), dc gosto hoje na

Musica e Poesia, mas nũo ainda em Architecrura ou Pintura que n3o sahiram do classico,

acommodado porem aos nossos cosmmes, e por isso invariavel em quanto estes o forem'*.

Vcrdadc é que em Portugal. onde as ideas a este respcito param em Miguel Angelo, e este

degenerado. náo devc admirar hojc quem espere novidadcs, pois novo é o que se ignora, ainda

que cxista á muilo tcmpo.
Porém dcvcmos nOs admirar nada á vista tla alusâo que nos faz o Sr.

FeijO sobre o perigo que soffremos no projecto do Mercado numero 3 que aprcsentamos? Ora

risum teneatis amici? E é um Architecto que falla? Não o podemos crer!! 0 Sr. FeijO tambem

não conhccc as plantas. nada cntcnde quando vc uma fachada. nem tão pouco attendeu, que o

plano numcro 3 aprcscntado no concurso já tão fallado. tinha uma fachada interior dupla das

fachadas cxteriores. e uma planta maior, porém em uma ras3o exacta com outra pcrfeitamente

igual a ttĸlo o espaca que sc marcava para a construec3o do Mercado, e as proporgôes quem

as ignora, logo que tcnha 15 annos de idade? Mas o Sr. FeijO finge que as ignora para encubrir,

quc não sabe, que <>s logarcs indicados em uma planta nada influem, porque em todos os

Mcrcados elles são sempre alugados aos palmos, e sua grandeza depende da vontade dos

alugadorcs; ainda n3o tinhamos declarado que nosso era o projecto numero 3. mas n3o

duvidámos patcntca-lo visto mercccr eile o juizo do Sr. FeijO, e mais exiensos fomos nesta

parte porque o prccisavamos, e muito agradecemos ao Sr. FeijO a sua alusão, que nos animou a

tlizcr vcrdadcs. que deviam scr conhecidas tlo Público.

Passando a continua<;3o da minha resposta ao seu artigo. parece, que o Sr. FeijO é

minimamcntc esquecido do que diz, quando nos aecusa de faita de intelligencia,
lamentando que

a pcrdessemos na occasi3o de nos despojarmos dos phncipios viciosos que adquihmos na

muito acrcditada Escolu dos Caetanos, justo é pois quc rcpitamos suas proprias expressOes

"existe um que não concorreu em consequencia da natureza da obra, por ser pecuniario o

premio offerecido pela Excellentissima Cctmara, e que ttinda quando assim não fosse o não
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faria pela incerteza da maneira pela quai o merecimento dos desenhadores seria julí>ado".

Depois disto será por venrura falta de intclligencia. pouca verdade o concluir que o architecto,

quc não comparccc a um concurso pcla natureza da obra. dando-lhe aliás o epiteao tte

logarejos julga menoscabado o seu credito? Será tambem inconcluente o asseverar, que elle

julga a architectura Pt)rtugueza no seu apogeu, quando afronta denodadamente Camaras e

Monumentos? Não se lembrando que quando se eompletou a Camara dos Dignos Pares houve

um convitc gcral a todos os Architectos para produsirem o seu voto, e ellcs com a tranquilidatle

que os caracterisa a nada se moveram! Mas felizmentc o nosso esquecimento não merecc muita

incuIpa<;ão, por quanto foi sO a express3o, e n3o as idéas, que existiram em nossa mente,

segundo affimta o Sr. FcijO, que apesar de nos conceder principios scientificos n3o fez entrar

nessa classe os de Ideologia; a>m mdo acreditamos que o Sr. FeijO não queria concluir tanto.

porém o que n3o podemos perdoar é que elle dizendo a respeito do merito dos mercados as

seguintes palavras = uma obra, da qual o menor orgamento sería muí provavelmente a mais

atendível perfeigão (Chron. 127) o negue de uma maneira t3o extranha em seu ultimo artigo.

muito é na verdade; com mdo gostámos mais da maneira porque nos responde á rcfuta^ o, que

lhe fizemos aos dous ultimos motivos, que o obrigaram a não concorrer, e nos obriga a

perguntar-lhe. que relag3o tinha o seu pedido da determina<;3o dos arbitros com o destino tk)

premio. quantlo o merecesse? Parece que o pedido dcvia ser antes de príncipiar o concurso, e

seu tlesintcresse ser conhecido qu;mdo elle se terminasse, e por coaseguinte em que dcpcnde

uma tle oulra cousa?

Muito folgamos quc a cscolha dos arbitros fosse do agrado do Sr. FeijO, mas dahi n3o

ptĸlemos concluir a justificag3o do seu escrupulo, pois se bem me lembra era o receio tte

arbitros capazes, o que lhe havia mais que mdo vcdado o concurso.

Quanto o tlizer o Sr. FeijO que J.P.N. da Silva pertendeu comparar-se com José da Costa

e Silva. sería essa uma proposi<;ão offensiva se o artigo que se diz responder n3o estivesse na

Chron. 130, não nos comparamos a>m José da Costa e Silva, comparamos sômente

circunstancias accidentaes, comparac3o bem justificada, á vista do juizo publicatlo na Chron.

1 28, e sO digna de censura para quem julga inadmissivel por inexequivel um projecto que viu,

mas não entendeu, chamando-lhe copia servil, porque se não parecia com a praca da Figueira.

Cumpre considerar na extensão do nosso actual artigo por causa da folha com que nos

communicamos, o que bastante sentimos. por n3o poder anaiisar o montâo de palavras em

desalinlto. com que o Sr. FeijO pretende destruir o credito tle um artista, chegando a duvidar

dos documentos que comprcwam os seus esmdos, quando n3o se lembra. que a primesra vez

que nos fallou. foi logo publicando o premio que havia obtido em uma casa fechada; onde o

numero dos concorTentes n3o chegaria a uma dezena; perdoamos-lhe com mdo a acrmonia

com que nos falla. e tambem os termos, que apanha do nosso antecedente artigo para fazer uma

arcnga não pequena, e inflammado do seu dizer, esquece-se. que é um sofisma miseravel, qual é

o de repetir as palavras do seu adversario tomando-as em um sentido rediculo o quc nos prova
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quc o Sr. FeijO está em Logica. como cm Architecmra. pois nem a mais simples idéa de uma ou

outra cousa translus em seu artigo.

Lamentc pois cmbora o discipulo dos Estrangeiros. lamente embora os Mestres, que o

premiaram, mas expanda os motivos de uma maneira mais precisa; acusc-o, mas com factos

positivos, infomiando-se primeiro d'onde pode proccder
a causa. quc Ihcs deu o ser. Espcramos

cm brcve. e apezar dos obstaculos scm considera<;3o para o Sr. FeijO, justilicar o crédito. que

bem apezar dc muitos o publico nos æncede. Elle julgará pela compara<;3(). e sem a.>nceder

titulos t3o honrosos como ironicamente merccemos da bondade do Senhor FeijO; presumimos

tambcm. que ainda virá tempo em que possamos arrancar a mascara impostora, com que se

cobria atégora a mor parte d'esses homens que querem colher sem semear.

O Scnhor FeijO, em dcspeito talvez do nosso csquecimento dos principios lactinianos.

nos apresenta uma citac3o, que assaz nos indica a litteratura galante c delicada, com que

aíbrmosea o seu espírito, nOs tambem ænhecemos la Pucclle, mas n3o gostamos das citacôes.

que alguem chama erudic3o pedantesca, além de que os livros quc possuimos são mais sérios.

porém n3o menos instructivos. c scm Ihe citarmos uma sô linha delles asseveramos ao Senhor

Feijo. a quem por ultima vez respondemos, que apezar de todos os seus ataques n3o o

temcmos: obras. e n3o palavras. repito. s3o os argumentos dos artistas, a>m ellas, e n3o a)m la

Pucclle cumpre mostrar aos nosos concidad3os,
se merecemos ou n3o a sua confianya. Lisboa.

1 7 tie Junho tle 1834. = J. da Silva.

P.S. Terminando este artigo nos trouxeram uma folha com seus arcs de sentenca. parte

dos Senhorcs Architcctos das Obras Publicas, foi montanhoso, commdo responderemos, em

breve, e lhe agradecemos já o dar-nos a conhecer o Illustrissimo Senhor
Jo3o Maria FeijO.

Chronica Constitucional, rf 144. 20 de Junho de 1834.

77.6.(pag. 283)

Exposig3o justificativa dos Architectos. Ajudantes
e Praticantes das Obras

Publicas contra as injustas argui<,0es que se lhes dirigem em dois artigos da

ChronieaN°122e 130.

Não obstante a certeza cm que estamos, de que as mimosas Bellas-Artes. n3o médrâo

com as rixas. e contendas d'aquelles que pertendem adomar-se a>m os honn>sos nomes

d'Artistas. e ainda que por atten<;3o e respeito por ellas, quizessemos por algum tempo manter a
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paz, e a tranquilidade que sO as fazem nutrir. todavia o n3o podemos, ncm devemos fazer.

quando nos dcsafião mcsmo á porta do recinto dcntro do qual nos entretinhamos. esqucccndo os

passados asarcs. no vasto Jardim da primoroza Architectura, scmprc abundante, c deleitavel

para os amigos do gosto. Genios menos fleugmaiicos, sustcntav3o. que a esquadra dos

Architectos tlas Obras Publicas. dcvia ser insensivcl aos tiros que se Ihcs dispár3o em hum

artigo da Chroiuca n" 130. por isso que suas ->alas er3o de papcl. que com effeito não devem

fazcr pcrtlcr a :piadratura. e limieza ao impávido miliiar, porém attcndco-se mais á justica

com que tlevc scr rcbatida uma injusta diatribe. que o Publico espreitador, aturdido com a

bulha. pOde considerar bcm mcrecida. attribuindo o nosso silencio, n3o á modcra<;3o, mas ao

tiestloiro, que não sc nos pOdc legitimamente provar.

N3o sci porque escuros fados, se n3o instrue de bom grado, cm vez de acintozamente se

dcprimir, a Classc dos Architectos das Obras Publicas, que segundo o artigo mencionado se cré

geralmente inhabĩl; indolentc. e timida em outro artigo da mesma Chronica n'? 122! A esta

primeira argui<;3o já se havia respondido. n3o se pOdendo até hoje conseguir a publicac,3o da

rcsposta, a qua . n3o accelerámos mais, por n3o sc achar ainda esgotada em nOs. a fonte da

humana indiffcrcm;a. que por ventura ainda se n3o esgotou; mas para que o Publico entre em

huma qucst3o Je estranho assumpto para o mesmo, na qual ninguem deve ticar com o

exclusivo tlc dizcr o que graciozamente lhe lembra. o que he diametralmente opposto ao

systema que nos rege. toma-se indispensavel publicar as razOes pnĸ que justifiqucm a Classe

vilipcndiatla. 0 Sr. J.P. N. da Silva. no intuito de respondcr ao Sr. Feijo. que tentou

tlcsagravar-se da gencralidade de especiozas, e intempestivas argui<;0es, fcitas. a clle, a nOs, e a

tudo quc (cxccpto o Sr.) pertcncc directa, ou indircctamente 3 Architectura, no artigo

supradicto. quc soubcmos scr seu, porque no-lo diz, involve mais particularmente os

Architcctos tlas Obras Publicas, fazendo-lhes, ao quc parece hum crime por não tercm

partilhado a sua dita; a tle hircm provar as agoas Parizicnses, que quanto a nOs, por mas que

scjão prodigiozas. n3o p<ĸlcm fazer o portentozo milagrc de metliamorfosear genios, mas

apenas fccundar aquelles que desde a infancia acaientanlo as filhas do gosto. Estcs artistas pois

tle bom gratlo voari3o a Pariz, e a todos os Paizes cultos em Bellas-Artes, se partilhassem em

certo tempo. o bencplacito. e a confianga do govemo d'ent3<>, como o Sr. Silva, que depMs de

prcparado com os mdimcntos d'Aula dos Caetanos ( que nOs eremos o Sr. mergulhou em iilgum

no de Franca. que tivesse a qualidade essencial do Lethis da Mytologia!) teve a yrande

vantagem tle ser pcasionado para livremente esmdar fOra de Portugal, seguindo-se d'aqui o

rigorozo dever de se assignalar. huma vez que pizou os Muzeus, e as Galerias de Pariz...

Apezar dc tudo, muita gente de bom criterio está persuadida (sc o Sr. lho pemiittir) de que, n3o

hc so em Pariz, nem mesmo em Roma, que se adquire o verdadciro gosto em Architecîun. que

totlos os Authores concord3o coasistir no Typo-Grcgo, o qual nos tcm sido religiozanente

transmittido. pclos incansaveis Architectos gravadores de todas as épochas, que solicitos fazem

com que a gravura cxcrga as suas divinas prerogativas
-

transmutir, e propagar as melhorcs
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Bcllezas de qualqucr paiz. namralizando-as em todos, á maneira da sublime arte da escripta.

quc tem civilisado o mundo - Mas segundo as assergôes do Sr. Silva. de que valem todos esses

evcntos. e exforgos tle portcntozos genios?... De balde se cansárão. he ncccssano para ser

Architccto. fazer-se a viagcm de Pariz, assim aimo para a redempgâo dos Musulmanos a de

Méca!!... Duvidamos mcsmo que possão utilisar-se aqui as luzes que o Sr. está determinado a

propagar. porque sc ellas bastasscm. como não seja a vcz primeira. que possuimos a fortuna de

contar entre nOs Artistas. quc não sO virão Pariz. mas se demorárão assás em todas as

principaes Cidadcs tla Europa civilizada. já cstcs mesmos artistas, teri3o feito o milagre

tl'instmir algucm. quc scndo propenso ás Bellas-Artes, tivcsse o desastre. tle ser dc tal modo

alcijado. que n3<> podcsse tcntar sem perigo huma longa Jomada... Mas dcbalde lbrrcejár3o

para repartir as luzcs que de lá trouxerão!... Máo grado a ellcs. que nunca nos dissérão que

hcra forvoso hir a Pariz para se pôder ser artista!!!... Persuatlia-se alguem que a civilizagáo, os

conhecimentos. e as Artes sc communicavâo á maneira da cadeia eletrica. por sympathicos

conductores. mas n3o hc verdade... he necessario remontar-mo-nos ao primeiro élo da mesma

cadeia, por mais afastado quc de nOs esteja, porque cm Bellas-Artes. n3o existe attraccáo. nem

transmissSo... logo como potlerá o Sr. Silva communicar o seu magnetismo Artistico?... Em

v3<> sc cansár3o os sublimcs Costas. Cyrillos, Fredericos, Machados. Viciras, e Sequciras etc.

quando, depois d'ctemizarem pelos monumentos dc sua assidua applica<;3<> e saber. o nome

Portuguez. nos Muzeus, e nas Galerias de Roma, tentár3o, transplantar em Lysia, o Jardim

Artistico-Romano. forcejando pela independencia Nacional em matena de Bellas-Artes!...

Ncnhum dos seus applicados discipuios pôde merecer o nome d'artista, porque não foi ao

menos 3 ou 4 annos, ver a>mo trabalhão as Fabricas, e as Officinas de Pariz, ou cncarar de

passagem le Palais Royale, ou o peristilo do LouvreL. Theorias sc aprender3o lá, que seja

forgoso guardar em sigillo. em quanto reservadas sO para os que lá v3o? Dcstc modo não se

ælhem todas as prerogativas que parecia procurar uma tão proficua viagem... Mas para que

cansar-nos? Genios há quc volt3o como v3o (se n3o peores) e outros quc sem lá hirem, cá

mesmo se exercem, e enriquecem, e que se fossem poderi3o apenas augmentar com huma

pequena quantia o seu thesoua>... mas ninguem o poderá amassar em qualquer parte do mundo

que seja, sem a grande susceptibilidade íysica... dom preciozo da providente e fecunda

Naturcza!... Confcssemos pois, que não são as viageas á Fran<;a, ou á ItaJia. quem sOmente

podem dar a Portugal balizados. e uteis Artistas. o que tão boas aquistøôes deve dc prompto

fazer, he sOmente a pacitica<;3o, he for<;oso dizello. da anarchia artistica. e a restaurac3o do

gosto. (neste ramo adulterado) dos Portuguezes... Cozos ha em que o charlatanismo n3o potle

já exercer suas astuias nigromancias. por se Ihe ter dado com a occulta mOla dos prodigios.

mas em materia de Bellas-Artes, em Portugal. acha ellc hum vasto campo para pantominar.

N3o obstante pareccr milagrozo portento, existem todavia a pezar dos impecilhos,

innumeraveis. existem aintla em Lisboa alguns Architectos. Pintores e Esculptores muito

solrivcis. mesmo scm terem nunca avistado Roma. ou Fran<;a; sen3o nas Camcras-opticas, e se
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mais cxcellentes não são, nem em maior número consultcm-se as cauzas tleste inconveniente. e

lamentcm-se até se remetliarem! Quanio tlarião aJgumas na<;0es pela posse de hum Sequeira.

quc faz hojc a admirayão tia Italia, c quc os Romanos Pintores consultao como Oraculo da

Pintura... e quem ha ahi hojc quc rccordc com saudade seu nome sublime, lembrando-se de o

convitlar para rcgcncrar as Bcllas-Artcs?... Talvcz o nosso Govemo instigado pela necessidade,

se lembrc aintla tlesie grantle recurso. Se o Sr. Silva foi a Roma dcvia admirar alli suas

maravilhosas ProduccOes, e lastimc (em vez de se occupar com diatribcs afrontozas a uma

das.se de collegas em Profiss3o!) lastime, que Sequeira nunca podesse. mesmo em tempos

Livrcs. acabar tl'estabelecer hum Atheneo pelos repetidos estorvos que encontrou... até que veio

o malvatlo Despotismo privar a NaySo de hum Artista. que faz a gloria do nome Portuguez,

mas longc da Patria. que tanto carece d'elle!... Assim mesmo teve diseipulos. durantc o :empo

que adomou Portugal com as suas obras. bem como o nosso scientifico, e excellente Arcfiitecto

Cyrilo, Fabri, Iialiano, e outros que por ahi tem espalhado luzes, ainda não apagadas de todo...

Não se persuada o Sr. Silva que os Architectos tlas Obras Publicas cm gcral, sO frcquentissem

o antigo corredor chamado Aula dos Cactanos. hoje refomiada e presidida por hum habil e

Thcorico Lcntc o Sr. Jo3o Maria FeijO quc mercceo todos os prcmios do Curso Mathea.atico,

dc Fortcfica<;3o, c Engcnharia, pelos quaes lhe conferio o Govemo actual o Posto de Segundo

Tenente Engenheiro. sendo muito antes versado em Architectura Civil... Alguem existe na

escada dos Architectos das Obras Publicas. quc utilizou methodicas li<;f>cs dos mais excellentes

artistas mencionados. e quc tem os preliminares precizos para entrar no Santuario

tl'Architcctura. praticando tlcpois na grande Aula de eonstruc<;3o pratica, o Palacio d'Ajutla. em

tcmpos quc foi derigidt) por habcis Arcltitectos, que não nos consav3o a cada passo æm

palavras. mas que passav3o a obras: e a obras n3o sô de méra rutina.

Além disto os Artistas que perlende vituperar, tem já experimentado os seus prestimos

em varias direc<;0es d'Obras Publicas, aqui. e em todo o Reino. taes como Pontes, Cacs.

Aquetlutos, Muralhas. estradas &c. assim ajmo tem peanittido o percario cstado da Na<;3<>.

quc não pôde. ncm poderá t3<> cedo. dar 3 opulenta Architectura, aquclJc vasto campo que ella

carccc para theatro de suas pr<ĸlue<;Oes... Na Casa do Risco a>nltccem-sc as cinco ordens

caractcrisadas de Vinhola, Paladio, Serlio, Scamozzi. &c. íbra dc cujo prototypo, n3o se sabe

tle outros quc fomeccsscm rcgras de verdadeiro gosto, a>mo mesmo confcss3o os mais

tlisiinctos Fran<:ezes, que tãobem sc prcs3o de o possuircm, exccpto algum extravagan:e quc

eahe por mania na mesquinhez tlas fOrmas, na dos ragaltinhos. continuas mutilaøes, e

polygamas molduras, o>m que nos pertendem imbutir huma nova decora<;3o, a que elles

ehamão Filha sua, poním t3o dcsastradinha, que ninguem lha pede para casamcnto, ainda que

saib3o ter sido dotatla pela fortuna céga... He loucura innovar por for<;a. o que verdadeiramente

se n3o podc innovar. c tanto quanto seria estranho, e asnatico em qualqucr csculptor. pertender

quc tinha excedido a Venus tle Medicis, o Gladiador, o Apollono. ou o gmpo expressivo tk)

Laocoontc. T3obem sc tem cstudado Vitmvio atmmentado por Pcrrault. c o curioso Desgodets
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que nos rcproduz palmo porpaimo quantas maravilhas existem em Roma, com toda a exaccão,

para satisfag3o dos que lá não podcm hir, o Curso d'Architcctura de F. Blondcl. o qual se tem

traduzido em partc. e postilado. para mstruc<,3o d'aquelles. que ignorâb o idioma Francez, (que

são poucos) e em gcral para utilidadc tlc todos: assim as Commissôes da Repartu;3o, nos

desscm tempo bastanie. para proseguimios esta util empreza. quc tanto pOde servir. aonde

dcsgrayadamente, n3o existe hum so tratado d'Architectura quc instma quem ignora as Linguas

esirangciras! Lamenta o senhor Silva connosco, e com muita gcnte que se não achcm mercados

publicos (ainda quc eousas ha, mais para lamentar) e parecc querer acarrctar o odioz.o desta

falta. á pobre gcnte que vitupéra, mas attenda que della n3<> provêm, nem será sua culpa

quando agora mcsmo não appareca. hum mercado tal como aquelles da Europa que tanto

preconiza, por isso quc o local quc para o novo se detcmtina. c algumas das rcstriccoes (que

ent Portugal s3o smepre inseparavcis das obras que se intcnt3o) he restricto c acanhado. e tanto

que nos affian<;ãt>. c he verdade. que hum dos Projectantes do primeiro Concurso, sem anen<;3o

ao perimetro, nem á escala, a>m tal fogo projectou. que n3o esteve pelos limites, em que se

dcve circunscrcvcr o edificio. tomando (em papel) quanto espa<;o lhc aprouve, e sahindo a final

com a distribuigão de huns lugares, que algumas vendilhonas mais bojudas, encheri3o todos...

Isto sim, isto devia o Senhor Silva lastimar, antes do quc a indolencia da gcnte das Obras

Publicas, que n3<> entrou no primeiro Concurso por motivos hum pouco ancndiveis, que devia

cxaminar antcs tlc tcmperar o fel com que os satyrisou. Estes motivos s3o. a obriga<;3o que lhes

impoem o seu emprego d'acudirem antcs de mdo. ás commissôes da Caza. que ás vezes, n3o sO

os impossibiIit3<> para outn>s empregos, mas os affast3o d'aqui para longe, como succcde agora

a cinco, quc se ach3o dcstacadt>s nas Provincias, ficando os restantes sobrccarregados de

trabalhos, que os não deix3o desafogar assás... Somos bem concordes com o Senhor Silva, na

opinião de que. so os Concursos p<ĸlem depurar as Obras; porém scntimos que taes Concursos

n3o poss3o por em quanto ter lugar. attenta a opportuna refiex3o tlo Senhor Silva; e já se deixa

vcrque n3o pOde acceitaro convite que alguem d'aqui lhe faz para hum. em qualquer assumpto

que se offereca; poném como ha de isto ser, se os arbitros n3o existem, senSo o arbitro dos

arbitros. como o Senhor tem o cuidado de se inculcar?! Se no entanto appareccrcm. conte com

os nossos bons desejos... Quando lemos a desmesurada apologia que o Senhor Silva faz dos

seus grandes meritos architcctonicos. lembra-nos a gabag3o do Pintor de Voltaire nos versos

scguintes.

Rcvcillez-vous, Monsieur, je vou prie

Criait un Peinire, admirez l'industrie

Des mcs talents; Raphael n'ajamais
Entendu l'art d'embcllir um palais...
Ccst moi qui'sais annoblir la nature:

Je couvrirais plat-fonds. voutes, voussure

Par ccnt magots travaillés avec soin

D'un pouce ou deux. pour etre vus de loin...
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0 mais negro toque d'cscuro com quc reforgou o Senhor Silva, o seu quatln), ou satyrico

artigo, hc a precipitada analyse feita ao Salão dos Dignos Pares do reino, concluitla pela

Repamcão, no Convento dc S. Bento. scm attcnc3o a circunstancias ncm a programma e

rcstric<;Oes que se der3o ao vclipentliado author, o qual pelas ditas reslric<;oes, foi constrangido

a limiiar-sc tlentro da caza ou livraria do mcsmo Convcnto. de huma figura impropria, e

quadrilonga, n3o se Ihe permittindo a demoligão. nem sequcr do madciramento. que na vealade

he tlc huma l'Orma antiga. tlo que se infcre. que alli não se tralou de fOmias, nem de bellezas

decorativas. mas t3o sOmente tle hum rccinto amimodo, e por assim dizer provizorio. anenta a

urgcncia com que o Ministcrio mandou em ofíicio dc 15 de Agosto de 1833 (o qual fiĸava a

convocacSo tlas Camaras para o dia l9 dc Outubn> do dito anno) apromptar a sobredita Sala, e

as recommendacôes do Fiscal das Obras Públicas para a execu<;3o desta ordem &c. T:xlavia

por muito que esta Sala se depnma. ella n3o é menos decoroza, do que aquella que se fez no

Rocio. tãobcm para os Dignos Pares, quc todavia n3o foi t3o mal fadada!... Não sc fa<;a portm

o Architccto quc a delincou l3o inepto, quc quando lho tolerasscm. n3o soubessc atinar a>m

aigumas paginas de inumcraveis livros, ou estampas que por ahi existem. cheios de desenhos

accommodados para o cffcito, os quaes muito pouco deix3o a faz.er tle novo e que até !.ervcm

tlc mananciai aos Architecios formados cm Pariz.

Assíís sc preconis3o os edificios dc Franca, a eschoia Franceza, tentando-se a i.odo o

custo. transformar Lisboa cm Pariz, sem atten<;3o a climas meyos, nem a costumes, ou outras

qucsqucr circunstancias quc colloc3o cada huma das Capitaes, em suas peculiares. e

rcspcctivas posiøes!... A dccora<;3o dos edificios, a quai sempre pôde ostentar a mesma

belleza cm qualquer parte ou paiz que seja, com mais ou menos dispendio. segundo a

abundancia ou cscassez dos materiaes. he que não devc padecer variedadc sem offensa do

discutido. e já fixado Bom gosto. porém tudo mais está sugeito ás forgosas determina<;r>es da

natureza por toda a parte variavel. e ás vezes menos fccunda Se cotejamios comado os

edificos Francezes com os nossos, tendo-se em vista o númcro de huns c de outros,

conhcccrcmos. que em Fran<;a cxistem muito mais caprichosas, e extravagantes produo;0es

d'Architectura, do que em Portugal, aonde a Arte de Edilicar *em tido t3<> pouco favor,

tratando-se a Architecmra com indiffcrenc,a, e prendendo-se as azas a cada momento i seus

desvalidos alumnos, os quaes se tem aptid3o e natla mais, vem por fim a lamentar a sua nobre

inclinac^o, como succedc ao amante. que foi pôr o alvo tlc suas adora<;Oes cm huma eievada

belleza. que lhe arrebat3o no mcio da sua paixão!... Esperamos todavia que aquellc bra<;o que

pa>strou os Philisteos Miguelitas. vcnha ganhar ainda mais, a Côroa de Flores que os Artistas

lhe mcditão innastrar, na sua Rcgenera<;3o ha tanto lempo dcscjada!...

Se por csta vez os Architectos das Obras Publicas. sahírão dos limites que parecia

aconsclhar-lhes a sã pmdcncia, instigados pelas injuriosas satyras que sem motivo se mes

tlirigirão. elles desde j3 pa>test3o. hum sardonico sorriso, quando haj3o de lêr novas diauibes, a

que alianc3o n3o respondcr mais, guardando para si. documentos mais justificaiivos da sem
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razão com quc os atacou quem nâo devia nem podia. na confian<;a de que o tcmpo. c a opinião

pública <>s acabem tlc justificar".

LISBOA: 1834. NA IMPRESSÃO LIBERAL.

Chronica Constitucional. n° 148. 25 dc Junho de 1834.

Documento 78 (pag. 286)

"'A Camara Municipal de Lisboa, desejando pa>ccder com pleno conhecimento de causa,

e pcrfeiia imparcialidadc a respeito dos projectos que Ihe foram remettidos em virtude do

annuncio iaserido na Chronica de 2 de Maio. passou a convocar uma Commissão de pessoas

intclligentes na matéria. que julgassem do seu merecimento. como consta do officio abaixo

trancripto.

"Hlustrissimo Scnhor: = Scndo convidados por um officio de V. S.- de 24 do corrente da

[>arte da Camara Municipal, a lim dc examinarmos os projectos para um novo Mercado que a

mesma Camara se propoe mandar constmir, no terreno comprehendido cntre o Boqucir3o cte

Ver-o-Peso. e o da Palha, para votarmos quaes mcrccem o primeiro, e .segundo premio: o

rcsultado dcste examc nos conduz ás seguintes eonsideracôes = 0 objccto da Camara

Municipal em abrir concurso, c cstabelecer premios. foi para lazer constroir um Mercado, que

rcunindo a commodidadc Publica. á clegancia do edificio (sendo esta apropriada ao íim a que

se destina) se combinasse com uma bem entcndida economia: o meio que a Camara se serviu de

convidar os artistas a desenvolverem o seu talento, foi o mais judicioso, e praticou o mcthodo

seguido cm todos os Paizes. em que merecem considerac3o as sciencias, e artes; porém

inlelizmcnte os concorrcntes foram poucos .= Os projectos aprcscntados não desempenham o

Programma, pt)r que o 1. sendo todo coberto apresenta muita falta de luz. e é muito pouco

arcjado: dous defcitos indisculpavcis; no 3° a periferia é maior do que a do terreno em que se

tlcvc edilicar. c mesmo tem os logares nimiamente pequenos; o 2°, 49 e 5" n3o tem a menor

elcgancia, as suas fachadas s3o similhantes ás mais, ordinárias habita<;Oes; c finalmente o 69 é

tal que n3o merece a menor attenc3o. = Em consequcncia do que fica dito, o nosso voto é que

nenhum dos projectos merecc premio. = Rogamos pois a V. S.a queira ter a bontlade de assim o

faz.er prcscnte á Camara Municipal. com os nossos agradecimentos pelas expressôes

lisongeiras c bom conceito a>m que se digna honrar-nos.= Deus guarde a V.S.a Lisboa, 30 de

Maio dc 1834. = Illustrissimo Senhor Jo3o Antonio tlos Santos. = Jo3o José Fcrreira de Sousa.

= José Bcnto de Sousa Fava. = Martinho José Diogo Passos Peixoto".

A Camara confomiando-se com o parecer da Commiss3o, dchben>u n3o adjudicar os

prcmios. porém abrir um novo concurso para o mesmo objecto. e a>m as mcsmas amdi^ôes

703



publicadas cm 2 dc Maio, sahas as scguintes m<ĸlilica<;Oes. 1* 0 concurso comeca no dia 2 tte

Junho. e acaba em 21 do mesmo. ás 3 da larde. 2a Os projecios devem vir acompanhalos tte

duas Cartas fechadas. marcadas com o mcsmo signai que o projccto tivcr. conicndo-se em uma

dellas o or<;amento espcciíicado da despeza. e na outra o nome do auctor; e dcclanmdo-se no

sobre-escripto qual é a que contern o orcamento. 3a Os concorrentes adoptar3o para o seu

projccio. <> pctipc quc hade estar patente na Casa da Camara. 4a Os projectos serão expostos ao

Publico nos dias 23. 25 c 26 dc Junho. findos os quacs se adjudicará o primciro prcmio áquelle,

que rcunintlo a commodidadc publica. c elegancia uma bem cntcndida cconomia a Caa.ara sc

resolver a adopia-la. e o seguntlo. ao immediato merccimento.

Os projcctos tlo primciro concurso continuarão a estar patentes na Casa da Camara. até

scrcm rcclamados por seus auctores: e no caso de o não screm até 21 de Junho. se-ão os

mesmos. c as Cartas que os acompanhavam publicamente inutilisados".

Chronica Constitucional.rv' 128. 2 tlc Junho dc 1834.

Doeumento 79 (pag. 286)

"A Commissão encarregada pela Ex.ma Camara Municipal de Lisboa de exuminar os

Projectos de hum Mercado, que deve ser consttruido entre os Boqueirôes da Palha e Ver-o-

Pcso. tem a hor.ra de levar ao conhecimento da mesma Camara o resultado do seu trabalho.

A Commissão vio com toda a atíengão os differentes Projectos que a Camara mandou

submeter ao seu examc Ella achou que em alguns d'estes Projectos. se havia procarado

unir é commodidade do Mercado certa elegancia, certo caracter d'Architectura, que é

prapria para embelezar os Edificios deste genero, e que é justo promover em o nosso Paiz,

onde tudo deve agora tender para os aperfeigoamentos. A Commissão julgou que era entre

scmelhantcs Projectos, que clla tinha a escolher os que devião scr propostos para premio, e

pôr dc pttrte a quelles que em ultimo resultado nada mais erâo do que huma repetigão dos

Mercados existentes em Lisboa.

O novo Mercado deve preencher as condigães de utilidade que se podem pertender de

taes edificios ao mesmo tempo que sirva para aformosear essa parte da Capital onde tem de

sêr construido.
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Antes de fallar dos Projectos que mais fixarão a sua attengão. tem a Commissão a

dizer. que ncnhum tratou o objecto no seu estado de perfeigão, posto que em ulguns se deixa

vcr hum grande dcsejo de acertar. He para sentir que nenhum destes Projectos fosse

acompanhado dc uma Memoria deschptiva e que em todos se tenha deixado em silencio

m.tos dctaihes que era precizo conhecêr.

Os Projectos n° 5 e 8 parecêrão á Commissão aquelles q. mctis se aproximavão do que

se deseja. Ambos eiles recebem a Luzpreciza, e a circulagão do Ar não se acha embaragada:

deve-se com tudo dizer, quc o espago por onde a Luz e o Ãr se communictio para o transito

geral do Mercado devería sêr menôr no Projecto n* 8 (...).

Cada hum d'elles tem hum genero d'Architectura differente e agradaveí. Em cada

Projecto a distribuigão dos Lugares da venda he diversa. No phmeiro o Autor deo hunui

distribuigão reguiar, os Lugares tem quaze huma dimengão commum. e são apenas

scparados entre si por uma divizão de madeira que se eleva a pequena aitura. No segundo

Projecto a disthbuigão he irregular pelo que respeita å grandezu e figura dos Lugares, e o

Autor não sô os tomou inteiramente independentes huns dos outros, mas aproveitou a parte

superior do espago destinado a cada Lugar para establecer outro pavimento que o vendedor

potlerá utilizar, e qtte por meio de algumas modificagôes nas dimengôes do edificio podería

até servirpara habitagôes de noite. Cada disposigão d'estas tem suas vantagens; no phmeiro

teve-se em vista a regulahdade apparentc e a maior ventilagão; no segundo o Autor

pertendeu talvêz proporcionar a grandeza dos Lugares ao tráfico, e fortuna de cada

alugador, e procurar-lhe a sua maior commodidade por meio do sotão de que sefallou.

Neste dois Projectos haveria porem algumas modificagôes a introduzir na occasião da

sua construcgão. Em ambos ellesfalta hum aposento para o Guarda quefôr encarregado da

Policia do Mercado. Latrinas, e huma pequena Fonte cuja bica sería fechada com huma

torneira, para nada se perdér da porgcio d'agua que ali se podesse levar. Esta Fonte alem de

outras utilidades terict por objecto principalfacilitar a limpeza do Mercado. No Projecto nq5

não será dificil simplificar o sistema de Madeiramento. No Projecto n°8 a grossura das

paredes parece diminuta, e sería necessaho circundar o Edificio com hum passeio de Lages

(...). Outros pequenos detalhes se deveria attender em ambos os Projectos: entre elles. por

excmpio, e particuiurmente no n°8, que a queda das aguas dos telhados seja dirigida de

modo que não incomode a communicagão geral do Mercado.

Pelo que respeita aos Orsamentos, a falta de detalhes e a maneira porque a despeza

está indicada não permittem fazer sobre este artigo hum exame de toda a exactidão, a

Commissão é porem de parecer que hum destes Mercados não custará menos de doze contos

de reis.

A Commissão julga por tanto, á vista do que tem expendido, que os Projectos n°s 5 e 8

conrespondem aos Pathoticos desejos que a Camera patenteou. abrindo o presente

Concurso, e merecem sêr premiados; mas a Commissão posto que reconhega, que há menos
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observagôes a fazer ao Projecto n^5 não pcde distinguir entre os mesmos Projectos huma

differenga tai. que a autohze para establecer entre eiles a Classeficagão indicada no

Programma. A Commissão se contenta pois de recommendar os dois Projectos ao Juizo

csdarecido da Camara para determinar a respeito da destribuigão dos Premios o que Ihe

parecer justo

Deos Guarde a VaS.a Lisboa 12 de Juiho de 1834".

Jose Feliciano da Silva Costa

João Carlos de Tam í ? )

João Pires da Fonte

AHCML. SGO. Cx. 126.

Documento80(pag. 294)

"Pego :i V. Ex* tenha a bondade de receber o projecto incluso; pois constando-me

quaes stio os desejos q. a Ex.ma Camara tem de concluir o Passeio, de maneira digna d'esta

Capital. (ornando-se muito mais louvada esta Obra, por motivo de haver hum sô Passeio

Pubiico. que merega este nome entre nos: por isso tomo a liberdade de offerecer este

pequeno csbôgo pura ser anaiisado pelos dignos Membros, que compôem a Camara d'esta

Cidadc sendo guiados pelo seu reconhecido zelo, ttmor da Patria, e bom gosto; tomarão a

minha offerta segundo ella merecer: pedindo por especial favor de considerar neste meu

projccto sô huma simples demostragão, d'hum artista Portugues, desejoso de ver refo.-mada

enĩrc nôs a sua arte.

D. G. a V. E.x' Lisboa 7 de Julho de 1837

III.mo e E.x.mo Sr. José Augusto Braancamp

Presidente da Camara M.l de Lisboa

Joaquim Possidônio Narciso da Siiva

Archit. Formado em Paris
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Breve exposiqão sobre o Projecto offerecido a Camara Mttnicipal d'esta Cidade ff

fechar o Passeiu do lado do Norte

Tenho a honra de propôr que o Passeio não tenha entrada fronteira á sua rua

phncipal, por 3 motivos: I" Não tendo neste extremo huma praga espagosa, nem huma rua

direita no seu prolongamento. seria defeituoso se houvesse huma sahida; 2° seria necessario

mudar o chafariz. o que augmcntaria a despeza; 3:' A comunicagão neste ponto incomodaha

as pcssoas que passeitio na rua phncipal: este inconveniente desapareceha tendo neste

extremo, duas entradas lateraes; resultando disto que vedada a passagem por alli. o Passeio

parcceha ter maior estensão, pois iludiria haver a continuagão por detras do aigado ri B,

podendo assim conservar-se o chafariz no mesmo s'ttio; como indica o corte e. E se possivel

fosse para iornar mais agradavel a vista aquelle embeliezamento. deveria aproveitar-se a

agoa que todos os cíias se emprega para regar, e no caso que o tanque não podesse receber

toda (o que he muito provavel) seria encanada a restante pa dois iagos quadhlongos a flor

da Terru; que seriam colocados em um lugar apropriado nos lados do Passeio. Por esta

ocasião o Chafahz mudaria d'aspecto (não podendo ficar como esttí) com a vantagem de que

com pouco augmento de despesas, se obtehão duas Obras differentes. pois como elle fica

encostado ao tardoz do Tempio Etrusco, embeiezaha-se este afim de servir d'algado ao

chafahz como mostra D.

He notoria a concorrencia que ho'je frequenta o Passeio. depois das alteragôes

comegadas pJ o tomar mais agradavel. assim como o uso das cadeiras ter sido recebido sem

repugnancias; e convidando a ser tanto mais frequentado, quantos mais utractivos e

comodidades offerecer; por tanto propunha edificar dois pequenos pavelhôes, pelio gosto

dos Kiosques Turcos, construcgão aprophada ao nosso clima, uo seu destino, e de pouca

despesa; para servir hum de Casa de refrescos, e outro para leitura de Jornaes; sendo o

lugtir que me parece mais comôdo para sua utilidadc e o mais central aquelle dos dois

viveiros qtte estão juntos a rua phncipal. e na metade do seu comphmento. o que tambem

contribuirá p- o tornar mais pitoresco.

Este Projecto podia ser mais rico, ou mais simples nuiis (sic) como estava sujeito a

quantia determinada orcei a sua despesa com o chafariz (menos as Estatuas) trez contos e

duscntos mil reis. Se a Ex.ma Camara o achar digno de merecer a sua aprovagão, será para

mim muito lisongeiro.ficando tcio reconhecido q.to penhorado de ter concorrido para hum

embellegam.to em minha Patria".

AHCML. SGO, Cx. 126. doc.21 e 22.
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DocumentoSl (pag. 305)

"Havendo Eu. por Meu Real Decreto de treze de Novembro do anno proximo passado

pretcrito. Concodido á Camara Municipal da Mui Nobrc c LeaJ Cidadc de Lisboa o Edificio do

Palacio Inccndiado. na Prac,a de D. Pedro. a>m suas perten<;as, no valor que justa e legamente

íbssc arbitrado pelos peritos para esse fim commissionados; e tendo a mesma Camara feito

subir á Minha Augusta Presen<;a o Relatorio. que a respectiva Commis,s3o apresentcu. em

resultado tlos .rabalhos e mais tliligcncias a que procedeu. do qual .se deprehende que a

avaliagão daquelle Etlificio foi regulada de duas tlifferentcs maneiras. tomando-sc por basc

dous projcctos de edifieac3o. o prinieiro para a abertura da nova Rua de Camôcs. como estava

tlcterminado. o scgundo para a forma<;3o de uma Pra<;a em logar desta Rua. com a nesma

designa^ão; rcprcscntando-Me por isso que. com quanto fosse menor o valor pelo scguntlo

projecto. todavia era prefcrivcl a sua adop^3o, n3o sO p<.>r ser mais amvcniente ao servigo do

publico. mas porque assim melhor concorria para o affomioseamento da Capital: Hci por bem.

Dcfcrindo á jus:a Rcprcscnta<;3o tla Camara. e Conformando-Me com o parccer da Contadoria

do Thesouro Publico Nacional. e resposta do Coasellieio Procurador Geral da Fazenda.

Approvar a planta que baixa com este Decreto, designada a>m a letra B. para que. scgundo

clla, se edifiqueni os Pagos do Concelho no referido Palacio. c se abra a Praca de CamOes, em

logar da Rua tleste nome. tudo pcla fOrma na dita planta intiicada; iicando assim alterado o

citado Dccrcto de trcz.e de Novembro de mil oitocentos trinta e sete. e rcvogado o de nove do

inesmo mcz c mil oitoccntos trinta e seis; para cujo fim Onlcno. que se entrcguc 3 mencionada

Camara o sobrcdito Palacio e mais perten<;as, na importancia liquida de cincocnta e quatro

contos e quatrocentos mil réis. em quc foi avaliado segundo este novo plano de constmcc3o.

para esta quanfa ser abatida na divitla por que é credora á Fazenda Publica, applicando-se o

rcstante do scu valor ao pagamento das expropria<;0es, côrtes, e mais despezas que é obrigada a

fazer: c para cste effeito sc lavrar3o as competentes Escripturas, a>m a clausula de que taJ

conecssao tica dependente da appa>va<;ão das Côrtes. O Conselheia) Manoel Antonio de

CaivaJho. Mini>tro e Sccrctario d'Estado intcrino dos Ncgocios da Fazenda, assim o tenha

cntcndido. e fa<;a executar. expedindo para esse elfeito as ordens, que forcm neccssarias. Pa<;<>

das Necessidadcs, em tlous de Juno de mil oitocentos trinta oito".

Diario do Governo, n° 1 36, 9 dc Junho de 1 838, pag. 1.
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Documento 82 (pag.31 1)

"Sua Magcstade a RAINHA. a Quem. por Officio do Coselheiro Geral dos Theatros. foi

presente o offcrccimcnto que os Caixas Geraes do Contracto tlo Tabaco faziam de um risco.

composto pclo Architecto Fortunato Lodi. para a edifiea<;3<> do novo Theatro Nacional na

Praca de D. Pedro. a>mo um novo donativo e testemunho do muito que desejavam vêr

concluida uma obra dc t3o grande rcconhecida necessidade: Houve por bem acccitar a

offerta do mencionado risco. e que por elle se proceda 3 coastrucc3o do Theaao. louvando o

zêlo com quc por estc modo os sobreditos Caixas ajudam o servico publico. O que sc participa.

pcla Secretaria d'Estado dos Negocios do Reino. ao mesmo Conselheiro para sua intelligencia e

execuc3o, c para ncsia confomiitlade o fazer constar ao
interessados. Palacio das Ncccssidades,

em 27 dc Junho dc 1 842. = Antonio Bemardo da Costa CabraT.

Diuho do Governo. rf 158. 7 de Julho de 1842, pag. 1.

Documento 83 (pag. 314)

"A COMMISSAO cncarregada da edificac3o do Theatro Nacional na Praca de D. Pedro

arrcmatará. a qucm por menor pre<;o o fizer. a primeira parte da demoli<;3o das paredes

interiorcs e cxtcriores do edificio incendiatlo. em cujo local deve ser ediíicado o novo Theatro. e

islo com as seguintcs clausulas e condi<;0es:

la A demolicáo comprehende todas as paredes intemas c cxtemas até a altura das

abobadas que cobrem o primeia) pavimento do Editicio. comprehendendo igualmente o

apeamento tle toda a cantana do grandc balcão da frente sobre a Pra<;a de D. Pedro.

2a Antes de comccar a demoligão das parcdes. será arrancado limpo e empilhado todo o

lagcdo que ainda cobrc superiormente as abobadas.

3a Toda a cantaria dc cimalhas, pilastras, jancllas, etc, será apcada por meio de

aparelhos. ou pranchadas. dc mtĸlo que se n3o damniíique, e convenientemcnte empilhada no

logar proximo ao edificio que se indicar aos arrematantes.

4a A petlra tle alvenaria será do mesmo modo empilhada nos logares mais amvenientes

junto ao edificio, cm pilhas que dever3o ter trinta palmos de alto para poupar espa<;o.

5a Todos os lijolos provenientcs da demoli<;3o ser3o limpos de cali<;a e arrematados pelos

arrematantes no logar que se lhes indicar junto ao edificio.
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6a As linhas tle fcrro e todos os demais materiacs aproveitaveis. que provierem da

dcmoli<;ão, serĩo arrccadados e arrumados nos logares que se indicarcm tambem juito ao

etiilicio.

7a A demolicân licará imperterivclmcnic concluida no espaco de trinta dias contados

tlaqucllc cm quc se fizer a arremataeão.

8a () pagamento do prc<;o ajustado terâ Iogar em tres presta<;Oes iguaes, a primcira iĸ>

acto tla arrcmaiacão, a scgunda aproximatlamente no meio. e a terccira no fim da demolicão. 0

arremaiante tlará liador idonco ao preenchimento do contracto.

Quacsquer pessoas que quizerem tomar pt>r arremata<;ão a dita obra da dcmolicáo. com

as suas amdicoes acima dcclaradas. compareccr3o no dia 6 de Julho corrente. pelo meio dia.

na Inspecyão geral das Obras Publicas do Reino. no Terrcíro do Pa<;o,onde na presen<;a tla

Commiss3o sc proccderá 3 arremata<;3o. Lisboa, 1 de Julho de 1842. = Luiz da Silva

Mousinho de Albuquerque. Inspector Geral Interino das Obras Publicas do Rcino".

Diario do Governo, n" 155. 4 de Julho de 1842. pag. 632.

Documento 84.1 (pag.360)

Bellas- Artes

Nova Eschola de Architectura

Anuncio

"Curso de architcctura civil, theorico e prático, amipleto cm cinco annos dc csmdo

para os principiantes. e cm trcs annos para os discipulos que tiverem ja conhecimentos geraes

d'estes estudos; o qual ser3 ensinado por um methodo facil e novo entre nOs. e amfonne os

pn>grcssos das sciencias, cm rcla<;3o com os diferentes ramos tle construcc3o. IguaLmente

obriga-se <> professor d'csta escola a mantlar por conta da mesma, pelo espaco tle dous annos,

aos reinos extrtngeiros. os discipulos que pelo seu exame geral no dino curso mereæm o

primeiro premio, para n'esscs paizes acabarcm de se aperfei^oar.

Qucm qcizer aprcndcr. ou completar cstes estudos a>m a vantagcm de obter cm tão

limitado prazo os conhecimcntos indispcasaveis para pttdcr cxercer com credito ésta nobre

pn>lissão, e ter a facilidade, scm sacrificio pn>prio, e de ir estudar nos monumentos antigos e

modcrnos as bellezas dos melliores modôlos: poderá dirigir-se ao "Gremio Litterario" na ma do

Duquc tle Bragan^a n" 26. 1" andar, todos os dias. dcsde as dez horas de manhan até ao meio
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dia. para examinar o programma dos estudos. e sabcr com quc condicôcs se acccitarão os

discipulos; dcclarando-se tlcsde já quc a rctribuic3o pecuniaria é pouco mais,

comparativamcnic. do quc se costuma dar aos mcstrcs do ensino primario: pois que este curso

iũo é para nenliuma espcculac.ão, mas tão somcnte para utilidade da mtĸidade. que em nossa

patria se dcdica a ésta t3o honrosa. como scientifica profissão; e auctorizado pelo arligo 2°

parágrafo V dos esiaiutos do mcsmo Gremio Litierario".

in Revista Universul Lisbonensc 1 846, pag.94

Documento 84.2 (pag. 360)

Bellas-Artes

A Eschola de Architectura do (íremio Litterario

"Entrc os muitos e tliversos simptomas porque melhor se ptxlem conhecer, e avaiiar, os

progrcssos feitos por um povo na sua civilizacão, deve ser consierado emprimeira linha de

conia o dcsenvolvimcnto que n'elle tomam os a^nhecimcntos e o amor ás bellas-artes; d'ahi se

conclue, n3o so que o gôsto tlo bello se vai apurando, mas tambem que as producc,0es artisticas

são mais apreciadas, por isso mesmo quc v3o scndo mais conhecidas.

Insulficicnte sería ttĸlo o apt>io e protecc,3o do govcmo para conseguir t3o brilhante

rcsullado sem uma cfficaz coadjuva<;3o dos particularcs para que seja proficuo esse

pensamento civilizador: sem a combina<;3o d'uma c outra coisa será nullo o pa>gresso, e inuteis

quantos sacrilicios para elle se fizerem; é ella indispensavel para todos os actos tendentes á

prospcridade do paiz. É por sc haver amplamente reconhecido a necessidade de que a parte

illustrada da na<;3o contribua para a marcha do progresso, que em todos os paizes mais cultos,

como a Fran<;a. a Allemanha, c a Inglatcrra, ha um número immeaso de sociedades litterarias,

scientilicas. c dc bcllas-artcs, cujo lim exclusivo 6 dcrramar as luzes. e accelerar o

descnvolvimento de todos os divcrsos ramos dc t3o importantes conhecimentos. Por mais de

uma vez se tem qucrido scguir cntrc nOs tão nobre como proveitoso exemplo, mas tem-se

dcsgra<;adamcnte malogrado lotlos os esfor<;os que em tal scntido se teem praticado. e curta ha

sido a dura<;3() de similhantes emprcsas: se a causa d'isso deve ser attribuida a defeito da sua

propria organiza<;3o. ou. a mai entendidas, funestas, e fataes rivalidades que se-h3o esfor^ado

para destmir aquillo mesmo que devenam proteger. ou a um genio malfazejo que parece

comprazcr-se em estorvar todos os melhoramcntos da nossa patria, é questão em que n3o
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cntramos, contcntando-nos mcramcnte em apontar um facto de que ningucm por desgraca pOde

duvidar.

Temos felizmente agora entre nOs uma nova sociedade em que ja por mais de uma vez

havemos fallado com toda a atten<;ão que merece; é o Gremio-litterario, que em si concentra

totlos os clcmentos precisos nos diversos generos para repararmos o tempo perdido. c o atrazo

em que n'essa parte havemos licado tlas outras nagoes; temos a firme convicc3o de que assim

acontecerá n3o so pelo sabcr e zêlo de seus dignos socios, como tambcm pelas acertadas

disposicũcs dos estatutos porque se rege: d'isto mesmo. e dos servigos quc tem de prestar ao

paiz. lemos ja hojc uma prova na creagão que acaba de emprehcnder. no seu novo e magnifico

local, dc um curso de Archiîecmra Civil, theoria e pratica, complcto em todos os

coniiccimcntos essenciaes para ésta profiss3o, sem cujo complexo não poderiam de modo

algum ficar os discipulos habilitados para exerce-la. Confcssâmos, atm uma espccie de

orgulho nacional. que nem vimos nunca na nossa terra, nem nos consta que exista fOra d'ella,

um curso com as bases d'este. e a>m a generosa lembranga de premiar os discipulos que mais

se distinguircm, mandando-os aperfeigoar em reinos extrangciros com a propria e diminuta

reinbuicão. de todos clles pclo cspaco de doi annos, o que continuará a effectuar-se tão

dcprcssa findem os tres primeiros annos do referido curso.

Nas salas da eschola vimos desenhos em grande escaJa dos diferentes ramos de

coastmcc3o, delineados pclo distinto e benemerito professor. o Sr. J.P.N. da Silva os quaes

cstivcram publicos, na acadcmia de Bellas-Artes de Paris, merecendo-nos mais particular

atten<;3o os de ferro. pouco usados entre nOs: alli vimos também modêlos em vulto de

Steorotomia talhados pelo mesmo habil architecto; e não podia ser mais variada nem mais

accrtada a escolha que fez tlas antiguidades e edificios de Italia. accrescendo a ésta

particularidade a de haverem sido quasi todos medidos pelo mesmo profcssor.

Oxalá quc em resultado de seus tão louvaveis esforgos obtenha o Sr. Silva dar-nos uma

architectura mais apropriada aos nossos usos, e nos liberte assim da côpia servil da

architcctura grega e romana, cujo mal n3o seria ainda t3o grande se fosse tão perfeita cuanto

era no tcmpo dc Pericles e Augusto; oxalá, tomamos a repetir, que alcancemos assim uma

architectura mais nacional, tomando para base da que por ventura venha a adoptar-se a

architectura Manuelina que mtĸlificada terá sempre o merecimento de pertencer a um estylo e

typo nossos, muito mais reccnte do que a grega e romana, que nenhuma analogia teem a)m os

nossos usos. (...)"

In Revista Universal Lisbonense, 1846, pag.105
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Documento 85 ( pag. 37 1 )

"O Supíiante Joaquim Joze Pereira de Souza pertende acrescentar em o seu Predio da

Travessa da Vitoria que faz cunhal para a Rua Augusta, hum quarto andar de baranda

garal. comforme o Prospecto juncto. e approvado pelio Arquitecto do novo Plano da Cidade,

cujo acrescentamento Esta Ex.ma Camara tem proibido; a este respeito Ex.mo Snr. tenho a

fazcr as reflexão e anotagoens seguintes.

Partindo debaixo de todo o respeito, e submissão, Lembro a V. Exa que sempre

respeitei, e heide respeitar as sabias determinagoens
da Antiga Camara, mcts sejame licito o

dizer quc a respeito da nova deliberagão e proibigão dos quartos andares nãofui ouvido, e

foime sô mandado observar aquella Orde o que sempre fiz; mas com bastantemente

constrangido pellos motivos que levo o sabio conhecimento de V. Exq.

Phmeiro A maioria dos Predios que formão a Cidade nova estão edificados com

quarto andar de baranda geral (...) na pospogão (sic) de sete para tres que não estão; e

logo que V. Exa tenciona formar huma regularidade de Prospecto pareceme melhor seguir o

maior numaro, e com toda a verdade o melhor gosto, e o mais salutifro; e hoje se está

edcficando hum quarto andar em quarteirão do extincto convento e S. Domingos, que faz

frente para a Praga da Figueira (he verdade quefoi approvado antes da nova detreminagão

o cujo predio he de Domingos Joze de Almeida Lima, e approvado em Julho de 1836" mas

isto E.x.mo Snr he cauza de confuzão de ideias (...).

Segundo em quanto a forteficagão da construgão da Cidade por que V. Exg tanto olha

nem hum receio pode haver pois todos os predios da Cidade nova são construidos com

bastantes grogura de paredes para poderem com esta alteragão (que a olho ho'je como de

necessidade o seguilla) não obstante isso não emformo para V. Exq prospecto algum sem que

va passar exame o seu estado defortificagão, e se pode o não com a Obra requerida e se Ihe

he propria.

Terceiro Lembro mais a V. Exq que esta medida não seija estenciva a toda a Cidade

pois htt Ruas que pella sua diminuta largura não convem que tenhão quarto andar, deverá

ser pctra todas as Ructs ô Travessas que tenhão de trinta palmos de largura para cima, que

he a Largura da Rua dos Douradores, e a mais estreita
da Cidade Nova.

Quarto Para defeza de fogos he meíhor os madeiramentos Garaes como tem os

quartos andares, defrente afundo comfileiras sô o meio que vem afazer duas aguas do que

serem enterrompidos com a altura das mansardas e trapeiras, o que dificulta muito a

serventia dos homens empregados na quella Inspecqão.

E por todos estes motivos afirmo a V. Exa segundo o meu entender que deve ser garal

para todas as Ruas da Cidade que o admitirem o quarto andar de baranda garal, E por esta
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forma approvo o Prospecto do Suplicantc Mas V. Exq avista do exposto mandará o que

achar de Justiga e Razão Lx" 19 de Margo de 1837".

O Arquitecto da Cidade Malctquias Ferr.q Leal

AHCML.5C0.Cx. 127. doc.4.

Documento86 (pag.372)

"Pertende o Suplicante Jose Evahsto dos Santos Pinto qtte V: Exq conceda licenga

para aiargar mais os membros, do lado d'uma Trapeira de janela Sacada que tem o seu

predio que possue em a Rua Augusta NQ 139, alegando por exemplo o aver já dttas Trapeiras

no mesmo quarteirão, e juntas á sua que tem a mesma forma que o Suplicante quer dar a

esta. Cumpre-me emformar a V. Exq que o que o Suplicante alega é que reconhego s<*r um

perfeito abuzo da Ley cuja alteragão de prospecto sempre é feita furtivamente e aparecendo

de repente feita em dia.s emmediatos aos dias noteficados; Sendo egualmente verdade que á

ja muitas deformidadcs destas em aquela Rua as quaes eu muito reprovo e acho indignas. E

por isso mc cumpre por esta ocazião levar ao conhecimento de V. Exa o prospecto que esta

Ruadeveria ter ampliagão geral, com a qual se evitavão todas

estas deformidades de edificagão e sessarião todos os abuzos a tal respeito.

Determinando esta Ex.ma Camara a doutar para ofazer que em toda a Rua Augusta

desdc os Pavilhôes que fazem frente á que em toda a Rua Augusta desde os Pavilhoens da

Praqa de Dom Pedro athe ao Cunhal da Rua Nova d'Ei Rey, todo e qualquer Prophetario

poderá fazer a mudanga das Trapeiras, e Magardas actuais em um quarto andar de janeias

de Sacada c Varanda de ferro fazendo o tomijamento dos Cunhais das travessas de cada um

dos quarteirôcs, Sendo todo este aumento feito por um Prospecto determinado, e aprovado

por esta Ex.ma Camara.

Sendo o rezultado desta ideia o Embiezamento da cidade e augmento de décima para

a Fazenda Nacional, e lucro de renda de Prophetahos (e com suficientes juro da dcspesa

que ouver defazer) 0 emprego dos bragos do desgragado operáho de Pedreiro, Carpinteiro,

e mais outros officios que tanto precizão ser beneficiados. Avendo mais Ex.mo Snr. uma

vantagem muito íttil e de defeza para os abitantes dos predios desta Rua tirada em rezultado

deste accrescentamento do quarto andar de Varanda geral em ocazião de incendio como á

pouco tempo aconteceo nesta Cidade que sendo o incendio prencipiado em o phmeiro lance
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de escada do predio, ou no primeiro andar que tomou o dito lancc aos Abitantes dos

andarcs suphores quefôrão vitimas das chamas, o que não acontecerá se V. Exa se Dignar

aprovar o dito augmento
de Prospecto para aquella Rua.

Levando iguaímente u Concideragão desta Ex.ma Camara que já uma não pequena

parte de Edeficagtio de predios está com o gouzo desta tão útil providencia os quaes são os

que edcficarão os Cidadães Gregoho Vaz Rãas, cujo predio faz frente para a Rua do

Regedor. e Rua do Phncipc de Jozé Maria da Costa, e Antonio Joze da Silva ambos com

frente para a dita Rua do Phncipe de cujos eu tive a satisfagão de sêr autor, o que todos

estes trez dignos Cidadãos de muito boa vontade concordarão fazer uma Edeficagão toda

igual. e o ultimo até seguio as mesmas alturas para o tomejamento da outra sua frente para

a Praga de Camôes em cujas trez frentes da Rua se acha um terceito andar uma varanda

gerctl que servirá aos incendios de salvagão de vidas. e até de fazendas sobindo as escadas

dos predios até ao quarto andar fazendo abrir n'esta ocazião de pehgo a vedada

communicagão aos indinos de cada um dos predios de paredes meias (...)

Lisboa. 25 de Janeiro de 1846

0 Architecto da CidadeMalaquias Ferreira Leal".

AHCML.SGf), Cx. 126.

Documento87 (pag. 372)

"Em cumphmento do que me foi ordenado em o Officĩo da Phmeira Repartigão da

Secretaria geral desta Ex.ma Camara Municipal de Lisboa numaro 581 dutado de 22 do

corrente fut o terceito quarteirão do lado do Nascente da Rua Augusta. e Predio N° 140 e

143 tle que é dono Francisco Antonio Pinto, para ofim de ver, e examinar se o quarto andar

de varanda que este anda construindo vai ou não conforme com o plano adouptado para

aquelia Rua, e tendo em vista o prospecto duplicado que o dito Pinto depozitou em o Archivo

desta Ex.ma Camara, o qual me foi Remetido juncto com o Officio assima dito. que juncto

devolvo devendo deciarar a V. Exa que achei esta obra conforme com o prospecto approvado

por V. Exa em 25 de Setembro de 1851 e geral para toda aquella Rua que tive a honra de

Offerecer a esta Ex.ma Camara (...)".

Lisboa 29 de Margo de 1852

0 Architecto da Cidade Maiaquias Ferreira Leal

AHCML. SGO, Cx. 127.doc. 17.
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Documento88(pag. 388)

"Cumpre-me emformar A V. ExJ sobre o conteudo no officio N1759 em o qual a

Fx.ma Camara Wunicipal de Lisboa me detremina que passando a examinar a obra que está

fazendo Madame Lavaiíian nas lojas do Predio que faz frente para a Rua de S. Francisco da

Cidadc e Rua do Chiado desse parte a V. Exa e tendo assim cumphdo.fui examinar a dita

ohra da qual tenho a dizer a V. E.x- que fui emformado pelos operarios do Officio de

Canteiro, que aquella obra que estavão fazendo de cortar metade da largura da cabega das

hombreiras quc guamecem as portas e janellas dus lojas daquelle predio (e que fazem facia

para as ditas Ruas e por isso a Reguiaridade do Prospecto da Cidade) era com atengão de

forrar outra vez com cantaha de novo gosto segundo ihe îinha dito a cltes canteircs um

Franccz encarrcgado da obra, o que muito estranhei pois que não se pode nem deviafazer-

sc cem que o encarregado daquelta obru ou dona, tivesse oubetido da E.x.ma Camara

Municipal de Lisboa a competente licenga para tal fim, abuzo este Ex.mo Snr. que julgo

encurso nas pcnas que aponta o Edital de 20 de Fevereiro ae 1836, e mais que para

continuagão da d'tta obra deverá a dona della mostrar emforma a Ex.ma Camara a obra que

tenta fazer para esta deiiberar ou o que achar de justiga, em vista do exposto V. Exqmandará

ou quefor servido Lisboa 9 de Novembro de 1846.

0 Archttccto da Cidade Malaquias Ferreira Leaí".

AHCML. SGO, Cx. 127, doc. 72.

Documento89(pag. 388)

'Do que posso emformar a V. Exr a respeito do Requehmento junto d'Eustaquio

Antonio de Seixas é que elle pertende embelezar as hombreiras e membros das portas da ioja

quc oucupa em a Rua Aurea N°30 e 31 foirando tudo de cantaha ou Marmores de coures

para o que juivcm licenga do dono do Predio. a cuja obra não acho embarasso algum. com a

condiqão de onservar o perfil externo das Portas. e a aitura do socco geral de ccntaria

proprio do Predio, e destaforma muito se embleza aquella Rua, e como em nada prejudica o
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Publico esta nas circunstancias de merecer de V. Exa a ticenga que solicita, Mas avista do

esposto V. Ex" mundará o quefor servido Lisboa 14 de Maio de 1847.

O Architccto da CidadeMalaquias Ferreira Leai".

AHCML.5CJ0.Cx. I27.doc. 15.

Documento90(pag. 403)

Proponho
- í°- Que no largo do Loreto, aonde forão demoiidos os casebres, se

estabelega um mercado dc tlores.

2'r Neste mercado ■ mediante o pagamento de renda e previa licenga da Camara se

permittirá a venda deflores. arbustos e plantas compativeis com a naturesa do mercado, e

tambem a das aves exoticas.

3J -

Que para bem se acoumodar á disposigâo do terreno e offerecer melhor ponto de

vista para o largo das duas Igrejas. seja formado um amphiteatro pelo modo seguinte a

saber:

Do lado da Trav." dos Gatos faser uma galleha em forma de semiellipse com dois

paviíhôes nos extremos os quaes
não devem exceder os dois tergos do palelogramo da Praga.

Esttt Galleha deve ser construida de ferro e coberta de vidraga, e os pavilhôes igualmente e

tudo devidido em compartimentos deforma que satisfaga ofim proposto.

No centro do terreno livre construi um tanque com repucho e no resto formar jardim.

NB. 0 fim principal da galieha é para disfargar a differenga do nivei -

que existe

entre a rua do Loreto e a rua da horta sêcca. = João Mantas

Está conformc O escrivão da Canf

Nuno de Sa Pamplona".

AHCML.SGO. Cx. 125
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Documento91 (pag. 403)

"Copia do Projecto que Joaquim Nunes de Oliveira teve a honra de

offerecer ti E.x.ma Camara Municipal para sc embellezar o Largo que em

consequencia da dcmoligão dos cazebres do Loretto hoje existe augmentada

com algumas observagôes para o mesmo objecto.

Tendo visto em alguns Jomues desta Capital que no íargo resultante da demoligão dos

cazebres da Rua do Loreito. está servindo de reunião de gaiatos que com seus jogos taes

incommodam os viadantes, ao passo que tendo alguem offerecido huma pequena gratificagtio

a quem aprezentasse o melhor Projecto para embeliezar aquelle sitio que mereccsse a

approvagão da Ex.ma Camara. e ncio constando que ninguem tenha ate então offerecido

nenhum ncm deliberagão alguma sc tenha tomado a tat respeito; o abaixo assignado tem a

ahonra de offerecer á mcsmct illustre Camara o Projecto seguinte = a saber

Dcpois de anivelar-se o terreno do mencionado Largo, fazer alli hum square á

imitagão dos quc adomam a Capital da Gram-Bretanha tendo por seguinte hum

engradamento deferro sentado sobre hum parapeito de canteha com quatro portas centraes

nos lados, as que poderão fechar-se durante a noite; plantado o terreno de arbustos postos

symetricamente com bancos cle permeio, no centro hum grupo de columnas, que deveram

servir de base a tres estatuas = huma de Affonso Henhques, como fundador da Monarchia;

á direita desta, a de D. João 1° como sustentacuio da independencia Nacional etc, á

esquerda da la. a de D. João 4° como Restaurador da mesma Monarquia.

Este projecto alem de offerecer hum bonito aspecto , e hum lugar assaz agradavel

para quem alli quizer passar alguns momentos, recordará constantcmente a quantos

transitem por estes sitios as tres epochas mais memoraveis da nossa historia e como aiem

destas vantajens tem por phncipal objecto erigir hum Monumento para honrar a Mcmoria

daquclles grandes Benemeritos Monarchas.huma Subscripgão aberta para este fim não

deixará de ser bem acoihida mesmo no Pago e por toda a Nobreza Portugueza: e os Ilîustres

camaristas que o realizarem ganharam muito bom renome tornando-se assaz

recommenduveis á Postehdade.

Observagão= Como o terreno fica rodeado peio parapeito e gradaha nenhum

inconveniente rezulta de se anivelar compietamente como temos visto algumas Pragas assim

em Paizes estrangeiros, e mesmo o nosso Passeio sem que seja necessaho bolir nas ruas

adjacentes, pois nenhum incoveniente ha em que fique infehor da parte do sul, e a outra da

parte do Norte superior.
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Outra = Visto este Largo que por sua localidade e central de muito transito, ser o

mais proprio a hum semeihante Monumento, ncio ser muito espagoso. pareceme que as

Estatuas dcvem ser pedestres. e as columnas não devam exceder de oito metros de altura.

salvo a opposigão da Illustre Commissão Thechnica.

NB: No caso de se adoptar este Projecto, dezejo ser consuitado para designar as

actitudes que devum ter as Estatuas que devem ser allegorias ás epochas que conforme o

meu pensamento entendo que devam reprezentar.

Lisboa l°de Fc.crcirode 1860.

Joaquim Antonio Nunes de Oliveira i Rua das Chagas ri 11 em caza do ex.mo Conde

da Cunha".

AHCML. SGO, Cx. 125.

Documento 92 (pag.404)

"Para aprophar a Praga do Loreto, ao monumento que se tenciona elevar ao Poeta

Luiz de Camoes, entendo que o mais conveniente a adoptar, é o que vai tragado na planta

junta: ccrcar de uma grade assente num plintho , formando uma pequena cortina intehor do

lado du rua do Lorcto, e uma cortina exterior do lado da rua da Horta Seca: deste modo,

pode-se terraplanar a aria da Praga, desaterrando do lado da ruc do Loreto até a letra A, e

B. indicada na planta: o terreno desaterrado marcará o declive que deve tér toda a Praga.

As entradas na Praga são quatro, como indica a planta: a entrada do Largo das duas

ígrejas. e da Travessa dos Gatosfica ao nivel da rua: na entrada da rua do Loreto, descer-

se-há tres degraos, para dentro da Praga, e na entrada da rua da Horta Seca subir-se-há

seis, ou sete degraos,para dentro da Praga.

Deverá ser illuminada a Praga, com disoito candieiros, proíongados pelas cortinas da

Praga, como indica a pîanta, entre os candieiros e em sima do plintho, levará uma grade de

ferro de outenta centimetros.

Desejando que os candieiros tenham um desenho ohginal desde 'já offerego a Ex.nui

Camara um modelo.para serem fundidos emférro, o que em tempo oportuno appresentarei.

Lisboa 12deJulhode 1860

Victor Bastos".

AHCML, SGO, Cx. 125, doc. 92.
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Documento 93 (pag. 404)

"Tcndo-nos sido enviado pela Ex.ma Camara o Projecto do Snr. Bastos, junto com o

Officio da Comissão Promotora da subscripgão para o Monumento a Camôes. assim como o

Orgamento para darmos o nosso parecer. cumpre-nos responder que o Projecto da Praga do

Loureto appresentudo pcio Snr. Victor Bastos concorda perfeitamente com o primeiro

Projecto apprcsentado pela Repartigão Technica em 12 de Janeiro do corrente anno pelo

que respeita a disposigâo geral, saivo contudo pequenas alteragôes nos pontos d'entrada

deste sqttare: podendo-se approvar qualquer destes dous Projectos que preenchem o mesmo

fim.

As obras de terraplanamento, de curtinas e de grades sendo eguaes, deve-se adoptar o

primeiro Orgamento de 4: 086$440, accrescentando para o maior valor dos candieiros

propostos pelo Snr. Bastos 414$000 rs., de modo que a importancia deste novo Orgamento

scráde4:500$000reis.

Deus Guarde a V. Exq.

Rcpartigão Technica da Camara Municipal em 16 de Julho de 1860.

O En-qenheiro PJ. Pezerat".

AHCML, SGO, Cx. 125.

Documento 94 (pag. 404)

"Para dar a nossa opinião sobre o objecto de que trata o Officio junto acerca do

projecto do Monumento de Camôes, cumpre-nos diser que em quanto ao local escolhido se a

Ex.ma Camara persistir em conservar este local para largo, concordamos que é o melhor de

toda a Cidade para a collocagão d'uma estatua pedestre, feita com proporgôes adequadas á

mesma Praga.

As obras projectadas sendo indispensaveis para a regularisagão da mesma Praga,

podem ser considcradas mesmo como despesas independentes do Monumento.

Em quanto ti analyse artistica do modelo appresentado pelo Snr. Victor Bastos,

phncipiamos por declarar que consideramos como uma idêa bem inspirada a collocagão dos

oito trovadores nacionaes á roda da estatua do principe da poesia epica, pois por este meio

o autorfomece a Portugal o meio de pagar a sua divida a nove dos seus primeiros litteratos.

Em quanto ás disposigôes das oito estatuas secundarias do modeto do Snr. Victor

Bastos, acho-as mal coliocadas pois que assim pegadas pelas costas aos angulos dofuste do
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pedestal parecem oito cariatydes acoitando-se da chuva debaxo da sacada da cimalha do

pedestal; nesta situagão solidaha com o pedestal não se Ihe pode dar nenhuma posigão livre.

naturai e de caracter: aiem d'isso a sua saliencia augmenta ainda o diametro exa^erado do

pedestal que toma a forma de uma torre ornada e fortificada peta disposigão dos modiihôes

da cimalha que representão as aberturas da galeria de uma torre eraldica.

Aiem d'isso as molduras deste gigantesco pedestaí estão demasiadamente omadas;

n'um monumento estatuario tudo deve ser sachficado ás figuras scuipturaes, a architectura

deve ser singeia, pura de proporgães, de formas, de perfis, e de facil execugão, para não

distrahir a vista da observagão dasfiguras.

Portanto facil he ao Snr. Bastos modificar a sua composigão para preencher as

verdadciras condigôes da arte que acabo d'indicar, tanto mais que o pedestal do modelo

exposto é perfeitamente inexiquivel, salvo se se achas.se uma pedra donde se podesse faser

inteirisso, tanto ofitste do pedestal como as oito figuras, pois que d'outro modo ncio havercí

meio d'appctrelhar este fuste d'um modo regular e conforme as regras da estereotomia: em

todo o caso porem os outros inconvenientes não deixarão de subsistir; e em vez de se fazer

um monumento bem proporcionado nas suas partes, appresentar-se-ha uma figura sobre

uma torre, á qual nunca se poderão dar boas proporgôes.

0 Snr. Bastos tem demasiada intelligencia para não perceber, que esta analyse que

não me foi dictada senão pelo amor seincero da arte, e a experiencia que tenho adquihdo

pelo estudo de mais de quurenta annos, e a comparagão de tudo quanto tem produsido a

antiguidadc a renascenga, e a nossa epocha moderna. e espero que elle receberá us minhas

ponderagôes com a benevolencia egual á affeigão que sempre dediquei aos artistas,

principalmente aos jovens. que como elle tem um verdadeiro merecimento, e que por isso

mesmo merecem ser tratados com toda a consideragão.

Deus Guarde a V. exa. repartigão Technica 20 de Agosto de 1860.

0 Engenheiro P J Pezerat".

AHCML. SGO, Cx. 125. doc, 52.

Documento 95 (pag. 404)

"Tendo o Snr. Victor Bastos, concordado em dimunuir o diametro dofuste do pedestal

do monumento de Camôes. de modo que as estatuas dos poetas e chronistas comtemporaneos

fiquem destacadas, isto é, sô encostadas ao mesmo fuste, assim como em diminuir um pouco

a saliencia da cimalha. levantando o pedestal supehor em que deve assentar a estatua do

poeta, julgamos que por esta forma as condigôes artisticas e as regras de construcgão
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ficarão preenchidas. tttnto mais que o Snr. Bastos dando maior altura á estatua principal, as

proporgôcs geraes do monumcnto serão mais bem harmonisadas.

Tendo-me V. ExJ ordcnado d'appresentar á Ex.ma Camara este parecer de accordo

com o Snr. Bastos. tcnho a honra de o submaer á apppreciagão da E.x.ma Camara, ajîm de

dccidir o que melhor ihe convier.

Dcus Gw.irde a V. Ex". Repartigão Technica 29 de Agosto de 1860

P. .1 Pezerat Victor Bastos".

AHCML. SGO. Cx. 125.

Documento 96 (pag. 422)

"lll.mo e Ex.mo Sr. Ministro das Obras publicas

Conformando me com as instrucgôes que V Exa se dignou me dar para ihe

appresentar uma relagtio das habilitagôes com que posso justificar u minhtt admissão como

Architecto chefe na repartigão que Vq Exq tencionna organizar no Ministeho das Obras

publicas; cumpre me dizer que tendo conciuido em 1821 os meus estudos partt Engenhuria

Civil, segui como curso d'applicagão. durante quatro annos; ncio sâ todos os estudos

theoricos da academia d'architectura de Paris; nuis ainda como inspector ás ordens dos

primeiros urchitectosfui empregado em varias obras de construcgôes civis e monumeniaes.

Em 1825 fui engajado, depois de concurso. pelo govemo do Brazil, com a condigão de

estudar durante um anno as construcgôes hydraulicas na Inglaterra aond.e fui

recommcndado cio Illustre Engenheiro Brunnel, de quem approveiiei quanto pude os bons

conselhos.

No fim deste prazo parti para Rio de Janeiro com a graduagtio de Capiîão de

Engenharia, servindo um anno na Academia Militar; encarregado dos trabalhos geodesicos

dtt provincia de Rio de Janeiro, ievantando a planta da Cidade, da sua bahia e ae seus

arredores.

No fim deste anno; fiti escolhido por S M o Imperador D. Pedro îq de Saudoza

memoria como seu Engenheiro Particular, e em 1828, S M dignou se me gratificar com o

titulo de seu architecto pctrticular, como criado de 2" Clas.se da Sua Imperiul Caza.
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Na abdicagão de S M. o ĩmperador, tendo euficado o ultimo no posto de honra.fui

encarrcgado de levar as Cortes este acto de abdicagão, e fui embarcado como professor e

Secretario de S. M. a Rainha D. Maria IP.

Chegado em Franga; ncio querendo ficar á cargo de S. M. pedi servigo ao Governo

francez que me mandou em Argel como Engenheiro Civil de phmeira Classc ás ordens d'um

Engenheiro em chefe-Director.

Depois de 10 mezes de Servigo á Argel, fui mandado como Engenheiro en chefe da

provincia de Oran, aondefiquai ate ofim
de 1838.

Tendo dado a minha demissão d'Engenheiro em 1839, fui chamado pelo Marechal

Bugeaud. Govemador geral para fazer parte
da Comissão de sabios e artistas, para a

exploragão da Argelia. Chegando em 1840 com uma numcrosa famiiha em Orão aonde

fomos todos attacados duma dysenteha epidemica espantarão se de tal modo as Senhoras

que não quiserão ficar de modo algum nesta Colonia; decidi me pois a vir em Portugal,

aonde cheguai nofim de 1840.

Desde entúo ntio dei.xai de servir como Engenheiro de Companhias até 1852 em que

fui admitido depois de Concurso, como Engenheiro e Architecto da Camara M.ai. Pela

mcsma occasião fui nomeado professor de dezenho na Escola Polytechica e Architecto da

mesma.

Vossa Exceliencia como S. Ex o Sr. Duque de Loule que me conhece desde 35 annos,

melhor de que ninguem podem ser Juizes se tenho bem ou mal desempenhado estas fungôes e

mcrecido o conceito da autoridade.

Dei.xo pois ao cuidado. benevolencia e equidade de Vq Exa. o defehmento de minha

pretenqão åo posto de Architecto-Chefe na nova organisagão: assegurando a V? Exq do zelo

com que cspero prehencher dignamente as minhas novas fungôes, e merecer o conceito do

Governo. = (...)

Lisboa 25 de 8bro de 1 864

Attento Venerador e Ob.do

Pedro Joze Pezerat".

AHMOP. Processo individual de Pedro José Pezerat.

Documento 97 (pag.423)

"Foi presenic na Camara Munieipal de Lisboa o oficio de V. Ex«, de 16 do corrente,

incluindo a cOpia do accord3o do Coaselho de Districto de 3 1 de Maio ultimo, pela qual coasta

não ter sido approvada a delibera<;3o da Camara de 10 do dito mez, sobre a creac.ão de um
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novo logar dc cngcnheiro civil, com o ordenado proposto. em quanto se n3o apresentar a

exposii;3o circumstanciada dos motivos que justifiqucm a ncccssidadc dc tal crea-;3o e

augmento dc dcspc/a. A Camara. cumpre-lhe infomiar que existem actualmenie ao serviyo da

municipalidade um architecto e eum engenliciro civil; o primeiro occupa-se de a>mmissOes

proprias da sua artc. e o segundo é encarregado da inspcccão dos incendios. c por isso inJiibido

tlc tlcscmpcnhar commissôes incompativeis com este ramo de atlministrayão municipal. e de

prcsiar serviyo algum no temio. por não poder saír para fora da cidade.

A Camara prccisa dc dar dcsenvoivimcnto aos mclhoramcntos do municipio. para o que

entcndc scr-lhc indispensavel mandar ievantar as plantas tlas marinhas tle que 6 proprietaria, e

aquella do tcm-o, e organisar convenieritemente uma planta tle L isboa, para que com estes

recursos. dê ordcm a um plano geral de trabalhos. fundando tle uma vez. um systema eamomico

tle adminisira<;3o. A Camara tambem entendeu que os trabalhos technicos. de que o Municipio

carecc, são a unica fonte tle uma verdadcira cconomia e por isso achou e acha da maior

utilitlade tomar ao scu scrviyo um engenheia). cujas habilitayôes satisfayam completamente a

muitas tlas prccisOes reclamadas pelos varios ramos administrativos desta MunicipaJidide. e

quc cstcja isento de ouiras commissOes, cujo dcsempcnho cnvolvc incompatibilidadc.

A Camara n3o dcvc dissimular que hesitou na creaijSo deste novo empregado, porque o

tlcvcr. c a ncccssidade a compellem a ser economica c por isso será sempre reflectida e

circumspccta na adopySo tle medidas que adduzirem augmcnto de dcspcza; mas amvcneeu-sc

tle quc a nomcacao dc um cngenhciro, para os fins propostos. trazia ao Municipio uma dcspcza

ulil, c talvcz productiva, pois que hoje se vão emendando erros, inutilisando obras tle grandes

dispentlios, porque foram fciias sem planos. e sem as previsOes quc a artc aconselhava: e para

exemplilicarcsia asseryão. basta ponderarquc immcasos canos sc acham inutilisados, e muitos

sc h3o tlc inutilisar 3 proporyão que este ramo de limpcza crescer, porque muitos dos existcntes

foram feilos sem as dimensOes necessarias para um dia virem a receber totlos os despejos das

mas superiores.

Além dos motivos expendidos, por certo n3o escapará 3 aita penetraySo do Coaselho de

Districlo muitas outras vantagens que a municipaiidade espera alcanyar. em resultaco dos

trabalhos c applicac,3o deste novo empregado. Deos guardc a V. Exa Camara. cm 25 de Junho

dc 1852. = lllustrissimo c Excelentissimo Senhor Govemador Civil do Districto de Lislx>a. =

Como Presitleae, Alberto Antonio de Moraes Carvalho".

Svnopse dos principais actos admisnistrativos da Câmara Municipal de

Lisboa, 1844-1852. Doc. n°8, pag. 150-151.
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Documento98(pag. 492)

MINISTÉRIO DAS OBRAS PUBLICAS, COMMERCIO E INDUSTRIA

Disposi^ôes relativas ás ruas e edificacôes no interior
das

cidades, villas e povoacôes

SECCÃO 1«

Do piano dc edificagôes e reedificagôes em Lisboa; medidas

geraes para se levar a effeito e preschgôes de policia

Art. 34° O govemo mandará immediatamentc proceder a um plano gcral dos

melhoramentos da capiial, ancndendo n'elle ao das mas. prayas. jardins
e edificacOcs existentes.

c 3 eonstni<;3o e abertura tle novas mas, prayas, jardins. e edificayOes, com as a>ndi<;0es de

hygicne, decora<;3o. commodo, alojamento
e livre transito do publico.

Parag. unico. Este plano será elaborado por uma commiss3o composta de um engenheiro

e dc um ardiitecto. empregados no serviyo das obras publicas. de um engenheiro proposto pela

eamara municipal e dc um vogal do a>nselho de saude publica do reino. indicado pelo mesmo

consclho. Esta commiss3o terá ás suas ordens os necessarios empregados technicos.

Art. 35" Nos projcctos que se fizeram para execuc3o do plano ordenado pelo artigo

antccedcnte. alem das indispeasaveis condigOes de luz. venulac3o e abastecimcnto tle aguas. se

aitendcrá ao seguinte:

1° Ao melhor systcma de deposito. desinfec<;3o. esgoto, despejo,
ou remtx;3o de liquidos e

solidos:

29 Á drenagem do solo. quando for paludoso ou carregado de substancias organicas;

3° Ao systema de esgoto geral, encanamento de aguas e mbagem de illumina<;3o da

cidade;

4? Á largura das novas mas, que n3o deve ser inferior a 10 metros, nem a sua declividade

superior a7 porcento;

5° Aos encanamentos interiores que conduzam aos canos de esgoto as aguas dos telhados;

6- Ao chanfrado dos angulos ou esquinas;

T Á aitura das cditicayOes determinada pela largura das mas. observando as seguintes

rcgras:

lâ Quando a largura das mas for menor de 7 metros. a altura dos edificios não será

supcrior a 8 metros;

725



2a Quando a largura for tle 7 mctros a 10 mctros exclusivamente. a aitura não será

superior a 12 meiros;

y Qunatlo a largura for de 10 metros a 18 metros. a aJtura n3o ser3 superior a 16

mctros;

4a Quando a largura for maior e 18 metros. a aJtura não cxccdcrá a 19 metros;

5a Quando os ediíicios tivcrcm fachadas sobre duas mas. que se cruzem, a>m tiifferentes

larguras. a altura será dciemnnada pcla maior largura;

6a Quando os edilicios tivercm fachadas sobre duas mas abcrtas proximame.ite na

mesma direo;3o. mas com grandc differen<;a de nivel, a altura será determinada por decisOes

espcciacs do govcmo;

7a Quando os edificios forcm coastruidos t'Ora tlo alinhamcnto das mas publicas

empatcos ou jardins intcriores. a sua aitura n3o excederá a 15 metros. exccpto se o govemo

auctorizar maior elevay3o.

Parg. umco. O disposto no n° 7 d'este artigo n3o se applica aos templos. aos etlificios

dcstinados para scrviyo publico. ncmaos monumentos. que sejam construidos pelo govemo.

qucr pcla camara municipal.

Art. 36° As alturas dctcrminadas no artigo anteccdcnte serão medidas desde a calgada ou

passcio até á partc supcrior tla cornija.

Parag. 1" As medidas ser3o tomadas no centro da fachada.

Parag. V Acima da comija e no plano da parede da fachada n3o poderá ser clevada

nenhuma constroeoîo. excepto os aerotcrios e seus accessorios.

Art. 37c S3o dcclaradas de utilidade publica e urgcntes todas as expropriayôes

necessarias para intcira cxccuc3<> tlo plano ordcnado c fcito em confomiitlade com os artigos

antcccdcntcs, e appa>vad<> pelo govemo,obscrvando-se no processo d'estas expa>pria<;0es as leis

em vigor.

An. 38° Logo quc scja approvado pelo govemo o plano de edifica^Oes e melhoramentos

da citladc de Lisboa, nt>s termos dos artigos anteccdentcs. ás amdiyOcs d'esse plano ficam

sujeitas as novas cdilica<;0cs, as reedilica<;0es. abertura dc mas.pracas e jardins.

Parag. unico Depois de feito a approvado este plano. o govemo poderá approvar. por

partes. os projectos delinitivos para a sua execu<;3o.

Art. 39° Emquanto o plano n3<> for appawado, nos temos do artigo 389, a camara

municipal. de aceordo com o director das obras publicas do disUicto de Lisboa, continuarú a

tixar os alinhamentos e a dar as cotas do nivel. com a declarac3o, porém, de que ficam desde já

em vigor as disposiyoes do artigo 35-. n-'s 1°, 5-, 69 e 7° a>m as regras n'elle estabelecidas, o

parag. unico do mcsmo artigo. c o artigo 36" com os seus parag.s.

Parag. caico Se n3o houver accordo cntre a camara c o director. decidirá o ministro das

obras publicas.

(...)
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Art. 42" Continuar3o a ser feitas pela camara municipal de Lisboa e á custa do

municipio. todas as
obras para a conserva<;3o. salubndade c limpe/a das ruas da cidade, e as de

embellezamcnto nas pragas. jardins e passeios publicos.

Art. 43" Todos os proprietarios que pretcndem constmir cditicios novos em Lisboa, ou

rcconstruir os antigos quc por qualquer causa ou motivo forcm demolidos. ficam obrigados a

observar as disposi^Oes d'cstc decreto c do seu regulamento.

Art. 44" É prohibido acrescentar novos andarcs nas edifica<;Ocs existentes ou sobre ellas

faz.cr qualqucr outra eonstruec3o, quando tfesse facto resulte ficar o edificio a>m altura

supcrior 3 íixada nas rcgras do n- 7. art. 35°

Art. 45" Os proprietarios que pretenderem edificar. rcedilicar ou tle qualquer mtxlo

altcrar as suas cditica<;oes, s3o obrigados a submetter á approvac3o do govemo. pelo ministerio

das obras publicas. commercio e industria. o rcspeaivo pn>jecto pelo modo que for prescripto

no rcgulamcnto.

(...)

Art. 47" Os proprictarios de terrenos que confinem com as vias publicas existentes são

obrigados a conslmir edificacOes n'esses terrenos. segundo projecios quc íbrem approvados.

dcventlo comccar as obras dentro do praso de um anno. a contar da intimidac3o que para esse

lim lhes dcvc serfeita pela camara municipal.

(...)

Art. 48° Todos os proprietarios de edificacôes que ameaccm mina s3o obrigados a

demoli-las no praso lixado pcla camara municipal. Se os proprietarios nao obedecerem á

intimida<;3o quc para este fim Ihes deve ser feita pelos cmpregados da camara. ordenará esta

que. sem mais aviso nem proccsso, aquellas cdificacæs scjam demolidas á custa dos

proprictarios. sob a direc<;3o tlo engenheiro do municipio

(...)

Art. 49" É proibido a todos os proprietarios que coastmam novas edificagôes ou

reconstmam as antigas. por qualquer causa e motivo demolidas. alterar e por qualquer fôrma

modiíicar o projccto approvado. sair do alinhamento ou n3o guardar as cotas dc nivel. Se assim

o lizcrcm. contra elles sc procederá pelo modo prescripto no art. 489".

Annaes do Municipio de Lisboa, 1865. pag.s 2182-21 84.

Documento 99 ( pag. 492)

"Com relagão ao prospecto approvado por Jesuina da Conceigão Fernandes de

Campos, paru transformar o tercetro andar de trapeiras da prophedade sita na Rua das

Flores N"os 19 a 23, em um andar corrido sem aiteragão da altura, que concorda do iado do
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norte com a cimaiha do predio contiguo, em quanto o predio do lado do sul Ihe fica ainda

superior: (/ Repaiigão Technica, considerando que opredio da requerente
é o unico desta rua

que apprcsenta este inconveniente de andar de trapeiras, é d'opiniâo que seria convcniente

para o prospeao geral da mcsma rua e para o embellezamento e utilidade do dito predio, que

o prospecto apprcscntado fosse approvado. vistas as vantagcns d'um andar corndo com

gradamento gcral, sobre uma trapeira que produz uma interrupgão que dcsjeia a

reguiaridade da rua, devendo até a E.x.ma Camara recommendar a substituigtio das trapeiras

por andares quadrados ou conidos, que se íornão mais habituveis e appresentô maior

scguranga contra o.s incendios.

A largura da rua das Flores sendo quazi de dez metros, a altura desíe terceiro andar

concorda nnti approximadamente com o art.° 35 parag. 7°- da Lei de 31 e Dezembro de 1864.

Em vista dc todas estas consideragôes, a Repartigão Technica não concorda com o

parecer do sr. Intendente das Obras Publicas que desapprovou o prospedo em questâo

Repartigão Technica 16 de Julho de 1866".

AHCML.SG<9,Cx. 126.

Documento 100 (pag. 492)

"lll.mo Ex.mo Snr.

Tendo acontecido frcquentes vezes que os constructores de edificios particulares não

executam as obras segundo os prospectos approvados pela E.x.ma Camara e pela

Intendencia. tenho a honra de pedir a V, Exq as providencias precisas para que o Decreto de

3lde Dczembro tenha a devida execugão. Em um predio na esquina da Rua do Ouro e Rua

dos Capellistt.'.s construio-se um quarto andar; aprovou-se o prospecto com a condigão da

varanda d'csse andar ser assente sobre misulas, entretanto o constructor ncio satisfe: a esta

condigâo e conservou a antida cornija.

N'um predio sito no campo das Cêbollas fez-se uma alteragão sem prospecto

approvado, e em addicionamento ao mesmo predio do lado do pateo do Marques do Lavradio

se effectuou sem approvagão alguma uma construcgão nova.
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Refiro-me de proposito a estas construcgôes por que umu é na proximidade do

Ministeho das Obras Publit as e a outra muito perto do edificio onde funciona a Camara

Municipal; exemplos bemfhsantes.pois que faciimente se podem
reconhecer.

Ha predios com prospectos approvados em cuja execugão se acrescenta ad libitum

mais um andttr,

Bem sei que a fiscalisagâo das construcgôes particulares, cujos prospectos
teem de ser

sujeitos á approvagâo da Ex.ma Camara, não está dependente de V. Exa; com tudo parecia-

mc conveniente que se instasse como Commissaho de Policia para intentar contra os donos

das construcgôes feitas em contravengão ao Decreto de 31 de Dezenbro de 1864, a acgão

judicial a que se refere o artigo 57 do mesmo Decreto.

Sobre outro assunto tenho igualmente a honra de pedir a consideragão de V. Exa. Os

quartcirâcs du Cidade bai.xa teem aigados regulares até á corntja que corôa os terceiros

andares.Authorisa-sc a construcgão de quartos andares e cada proprietario construe o seu

com um pé direito differentc cornijas e platibandas diversas. A uniformidade adoptada até

aos terceiros andares detxa de existir nos quartos andares. Não seha conveniente que a

Ex.ma Camara adoptas.se um typopara esses novos andares?

Esta medida parece-me indispensavel, por que os algados dos differentes predios de
um

mesmo quarteirão da cidade baixaformam uma unicafachada de cunhal a cunhal.

Deus Guarde u V. exa Lisboa 23 de Setembro 1868

Ill.mo Ex.mo Sr. Presiente da Camara Municipal de Lisboa

O Intend. I Luis Victor ieCocq"

AHCML.SGO.Cx. 126.

Documento 101 (pag. 493)

"îii.mo e Ex.mo Snr.

Com relagcio ci proposta feita pelo Vereador Joaquim José Rodhgues da Camara, para

que os prospectos appresentados a esta Camara sejão feitos em um formato uniforme e

redusido a uma so escalla: a Repartigão Tecnhica é d'opinião que não ha inconveniente em

que os projectos que se submettem á approvagão da Ex.ma Camara sejão de escalas

vahadas, não podendo mesmo exigir-se que estes sejão feitos n'uma sô escala e representem
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a mesma grandesa de formato, em rasão de variarem as dimensôes das edificagôes a que os

me.smos se referem.

A Repartigão Technica submette o modelo incluso, que poderá variar de dimensôes.

que é o svstema seguido em todos os archivos technicos.

Deus Guarde a V £.v~. Repartigão Technica da Camara Municipal de Lisboa, 13 de

Novembro de 1866.

llLmo e Ex.mo Snr. GregorioVaz Rans de Campos Barreto Froes

O Architcctoi Domingos Parente da Silva

AHCML.5G(9.Cx. 126.

Documento 102 ( pag. 495)

"Dona Maria por Graga de Deus, Rainha de Portugal e dos Algarves d'aquém
e

d'Além mar em Africa, etc. Fago saber aos que esta Carta de jure
e irrevogavei venda

virem, que, precedendo as diligencias, annuncios e solemmidades de Lei, e estylo,

arrcmatou em hasta publica no Thesouro Publico, em 15 de Abril de 1851 , Francisco

Martins Ruas na conformidade da Carta de Lei de 13 de Junho de 1848, pela quantia

de 13: 851 $000 reis, as seguintes propriedades, que pertenciam á Fazenda Nacional

pela extingão do Convento de S. Francisco de Lisboa, eforam anunciadas para venda

na Lista 704 A do seguinte modo: Terreno que principia junto ao edificio em que se

acha o Governo Civil d'este Districto, e que se prolonga da esquina da rua de S.

Francisco até ao Quartel do Batalhão de Voluntarios da Carta, dividido em dois

lotes; a saber: = Pimeiro lote, que na planta vai designado com oN°-l,e aguarellado

de amarello: principia junto ao edificio do Governo Civil, lado do norte, Travessa da

Parreirinha, e tem de frente por este lado até ao cunhal que ja está de cantaha na

Rua de S. Francisco 174 3/4 patmos; e partindo d'este cunhal, lado do nascente, Rua

de S. Francisco, até á primeira pilastra de cantaria tem 236 1/2 palmos. 0 fundo

d'estc terreno é todo aquelle que tendo junto á aguada escura, a qual denota

logradouro para luz, logradouro que tem 24 paímos, medidos de esquadria dos

predios edificados para o terreno acima descripto. Foi avaiiado em attengão ao

aproveitamento do que existe, e á despeza do desentuiho. = Segundo lote, que na

planta vai designado com o numero 2, e aguarellado de verde: principia na pilastra
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de cantaria. lado do nascente, Rua de S. Francisco, e tem de frente 138 paimos e 7

decimos de um palmo, e todo o fundo que denota a aguarella acima dita até

encontrar a aguarella escura para logradouro, sendo o espago desse 24 palmos,

contados desde a esquadtia dos predios já edificados e aos quaes o dito logradouro

ftca pertencendo. Foi avaliado em attengão ao aproveitamento do que existe, e ao

desentulho. = Terreno da Igreja Nova de S. Francisco, tambem dividida em dois

lotes, a saber: = Primeiro lote, que vai na planta aguarellado de côr de rosa, letra B,

ri-3: principia no destorcimento do meio da parede que formava o arco cruzeiro da

Igreja para S. Francisco; mas deve o comprador d'este lote fazer levantar uma

parede. que nunca terá menos de 2 Ii2 palmos de grossura e 15 de altura, paraliella

á parede mestra da dita Igreja, para tornar esse terreno independente do da

Academia de Bellas Artes, a qual parede vai pintada de amarello na planta, e com as

letras EF: tem de frente pelo nascente, Rua de S. Francisco, até ao novo cunhai 212

1/2 palmos correspondendo todo o fundo que medeia da mesma frente d segunda

parede do arco cruzeiro, ao phncipio da Capelia-mor ; e do dito cunhal, lado do sul,

Rua do Ferragial de Cima, tem 322 112 palmos, terminando o seu fundo na parede

que faz a Academia com a pedra e alvenaria, e toda a cantaria, assim a que hoje

existe sôlta no chão como a que está nos seus logares, na parte phncipal, retabulo,

capellas, tribunas. nichos. etc. = Segundo lote da Igreja Nova de S. Francisco,

marcado na planta com o n- 4, e aguareliado de azul: fica metido entre dois predios

'já edificados (...)".

ANTT, Cartas de arrematagâo. Livro 51 1-1988 A -Francisco Martins Ruas.
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