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APÊNDICE A:  

 

EVOLUÇÃO DA TORRE DE SÃO PATRÍCIO/CASA VERDADES DE FARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AP. II 
 

CRONOLOGIA 

 

1917 

 Jorge O’Neill adquire seis parcelas de terreno no Monte Estoril (cerca de 13 

900m2) à Companhia do Monte Estoril e a Joaquim José da Cunha. 

 

 A 31 de Outubro dá entrada na Câmara um pedido de autorização para fazer 

um ramal de canalização de águas para um terreno que possui na Avenida de 

Sabóia onde pretende fazer um chalet1. 

 

 A 15 de Novembro, Jorge O’Neill e Companhia Geral d’Águas pedem uma 

licença para levantarem o pavimento da Avenida de Sabóia, no Monte Estoril, a 

fim de ser fornecida água à obra que o primeiro vai mandar fazer naquele 

local2. 

 

 A 15 de Novembro, é feito um pedido de uma licença para construir um muro 

de vedação no terreno que possui no Monte Estoril junto à Avenida de Sabóia3. 

 

1918 

 A 11 de Abril é realizado um pedido de licenças para execução de obras 

(construção de uma casa num terreno do Monte Estoril, junto à Avenida de 

Sabóia). Têm o parecer favorável do empregado técnico de Francisco Grandella, 

Companhia Geral d’Águas, Norberto Marques, Francisco Cândido Fradem e 

Jorge O’Neill4. 

 

 

                                                           
1
 Livro dos Requerimentos recebidos de diferentes indivíduos (Livro 10, A-1 C-A/016), nº349. 

2
 Câmara Municipal de Cascais – Actas: Livro 53 (A-1/B-1/001), 3ª Sessão da Câmara Municipal, p.50. 

3
 Livro dos Requerimentos recebidos de diferentes indivíduos (Livro 10, A-1 C-A/016), nº363. 

4
 Câmara Municipal de Cascais – Actas: Livro 53, (A-1/B-1/001), p.93 e Livro dos Requerimentos 

recebidos de diferentes indivíduos (Livro 10, A-1 C-A/016), nº132. 
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1919 

 A 27 de Março é feito um pedido de autorização para o início das obras pela 

Companhia de Crédito Edificadora Portugueza5. 

 

 A 4 de Outubro, é feito um requerimento para colocar uma vedação em torno 

do terreno6. 

 

1920 

 A 20 de Outubro, é feito um requerimento para a colocação de nova vedação7. 

 

1921 

 No dia 29 de Março é pedida uma licença para acrescentar um claustro à sua 

casa em construção no Monte Estoril8. 

 

 A 29 de Setembro, é requerida uma licença para mandar reparar a entrada 

junto à Avenida de Sabóia (O’Neill assegura o pagamento)9. 

 

1922 

 A 22 de Dezembro é requerido o fornecimento de 15 a 20 árvores para 

embelezamento de uma rua que mandou fazer em frente de sua propriedade10. 

 

 

 

                                                           
5
 Câmara Municipal de Cascais – Actas: Livro 53, (A-1/B-1/001), Sessão da Comissão Administrativa, 

p.79.  
6
 Registo de Requerimentos à Câmara Municipal de Cascais (Caixa 5, Livro 11, A-1 C-A/016), nº298. 

7
 Registo de Requerimentos à Câmara Municipal de Cascais (Caixa 5, Livro 11, A-1 C-A/016), nº692. 

8
 Registo de Requerimentos à Câmara Municipal de Cascais (Caixa 5, Livro 11, A-1 C-A/016), nº154. 

9
 Registo de Requerimentos à Câmara Municipal de Cascais (Caixa 5, Livro 12, A-1 C-A/016), nº581. 

10
 Registo de Requerimentos à Câmara Municipal de Cascais (Caixa 5, Livro 12, A-1 C-A/016), nº745. 
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1924 

 A 15 de Maio, Jorge O’Neill pede/manda reparar a canalização do seu chalet S. 

Patrício11. 

 

1925 

 A 11 de Fevereiro, morre em Lisboa, Jorge O’Neill. 

  

1942 

 Maria Isabel Fernandes, esposa de Jorge O’Neill, vende a Torre de São Patrício 

no Monte Estoril ao casal Mantero Belard, por 650 mil escudos. 

 

1943 

 A 8 de Janeiro e a 9 de Fevereiro, Henrique Mantero, através do requerente 

João Baptista, pede a prorrogação por 30 dias da licença para a continuação 

dos trabalhos já licenciados pela licença nº95512. 

 

1950 

 Pedido de licença para construção de um anexo à propriedade (referindo-se à 

casa construída para o Motorista)13. 

 

 

 

                                                           
11

 Secção L – Urbanismo, Sub-Secção E – Obras particulares/Série 001 Processos de obra/sub-série 004 – 
Freguesia do Estoril – nº306. 
12

 Secção L – Urbanismo, Sub-Secção E – Obras particulares/Série 001 Processos de obra/sub-série 004 – 
Freguesia do Estoril – nº47 e nº369.  
13

 Arquivo Técnico do Urbanismo da Câmara Municipal de Cascais, Caixa nº 1479. Na referida caixa 
existe um processo inteiramente referente à construção desta casa. 
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1951 

 Projecto definitivo da construção de um anexo à propriedade, pelo arquitecto 

Tiago de Figueiredo14 (casa do Motorista). 

 

1956 

 A 12 de Outubro, dá entrada na Câmara Municipal de Cascais o projecto de 

alterações na propriedade da Avenida de Sabóia: “pretende-se favorecer as 

condições de habitabilidade deste edifício, pois a entrada existente a céu aberto 

e batida de ventos criava sérios problemas aos habitantes desta moradia. 

Assim projectou-se uma zona coberta que funciona como átrio, estabelecendo 

assim a ligação directa da rua respectivamente à parte social e à de serviços 

desta casa (…)15. 

Estas alterações dizem respeito à cobertura do corredor que liga a porta de 

entrada da casa à entrada do salão e a pequenas alterações nessa zona, como a 

construção de uma pequena arrecadação, do lado sul do corredor.  

 

1959 

 Henrique Mantero apresenta as telas finais das obras referentes às licenças 

6378/58 e licença nº 131 de 21 de Agosto de 195816 – alterações referem-se às 

alterações na copa no primeiro piso, descritas no Capítulo I. 

 

1964 

 Projecto de construção de um elevador, num volume exterior ao edifício, junto 

à cozinha (nunca realizado)17. 

                                                           
14

 Arquivo Técnico do Urbanismo da Câmara Municipal de Cascais, Caixa nº 1479. 
15

 Memória justificativa e descritiva, Arquivo Técnico do Urbanismo da Câmara Municipal de Cascais, 
Caixa nº 1479. 
16

 Arquivo Técnico do Urbanismo da Câmara Municipal de Cascais, Caixa nº 1479. 
17

 Arquivo Técnico do Urbanismo da Câmara Municipal de Cascais, Caixa nº 1479. 
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1965 

 Licença para cobertura, com projecto do Arquitecto José Manoel de Zea 

Mantero18 (pensa-se ser referente à casa do Motorista) 

 

1966 

 Alteração e ampliação da propriedade de Gertrudes Eduarda Verdades de Faria 

Mantero, referente à licença nº 3675 de 23 de Setembro de 1965. A 

propriedade referida será a casa que mandaram construir para o seu Motorista, 

dentro da propriedade do jardim da Torre de São Patrício, que contava com 

dois fogos, um fogo, garagem e logradouro19. 

 

1967  

 A 10 de Junho, Gertrudes Verdades de Faria morre na sequência de um enfarte 

de miocárdio, derivado dos problemas de angina de peito. 

 

 A 14 de Agosto, Enrique Mantero Belard redige o seu testamento, legando a 

Casa Verdades de Faria à Câmara Municipal de Cascais. 

 

1974  

 No dia 26 de Maio, morre Enrique Mantero Belard, deixando os seus bens 

atribuídos em testamento. 

 

 Raul Lino morre no dia 15 de Julho, aos 94 anos. 

 

 

                                                           
18

 Arquivo Técnico do Urbanismo da Câmara Municipal de Cascais, Caixa nº 1479. 
19

 Arquivo Técnico do Urbanismo da Câmara Municipal de Cascais, Caixa nº 1479. 
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1981 

 A aquisição da colecção de instrumentos musicais portugueses de Michel 

Giacometti é aprovada em reunião de Câmara, no dia 1 de Março. 

 

1982  

 A 26 de Fevereiro, é assinado o termo de entrega da Casa Verdades de Faria à 

Câmara Municipal de Cascais, pelos testamentários de Henrique Mantero 

Belard. 

 

1986 

 Carta de 1 de Agosto, da Câmara Municipal de Cascais, a convidar Michel 

Giacometti para integrar a Comissão Instaladora do futuro Museu da Música 

Regional Portuguesa. 

 

 A 25 de Setembro, Michel Giacometti aceita integrar a Comissão Instaladora. 

 

1987 

 A 12 de Agosto é oficialmente constituída a Comissão Instaladora que definirá o 

Programa Museológico do Museu da Música Regional Portuguesa. 

 

 A 2 de Novembro é realizada a convocatória para a primeira reunião da recém-

criada Comissão Instaladora. 

 

1988 

 É oficialmente inaugurado na Casa Verdades de Faria o Museu da Música 

Regional Portuguesa. 
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 A 3 de Novembro, é apresentado o Estudo Prévio de Recuperação da Casa 

Verdades de Faria numa reunião da Comissão Instaladora. 

 

1989 

 A 21 de Fevereiro, a Câmara Municipal de Cascais faz uma proposta de 

aquisição da biblioteca de Michel Giacometti. 

 

 A 10 de Outubro é aprovada a entrega da biblioteca de Michel Giacometti, 

recém-adquirida, ao Museu da Música Regional Portuguesa. 

 

1990 

 Michel Giacometti morre no Algarve no dia 24 de Novembro, e é sepultado em 

Peroguarda, no concelho de Ferreira do Alentejo, segundo a sua vontade. 

 

1994 

 O Maestro Fernando Lopes Graça formaliza a doação de todo o seu espólio ao 

Museu da Música Regional Portuguesa. 

 

 Pouco tempo depois, a 27 de Novembro, Fernando Lopes Graça morre na 

Parede. 

 

1995 

 O testamento de Fernando Lopes Graça é aprovado na reunião de Câmara de 

18 de Janeiro. 

 

 Integração do espólio do Maestro Fernando Lopes Graça no Museu da Música 

Regional Portuguesa.  



AP. IX 
 

 Museu muda o seu nome para Museu da Música Portuguesa – Casa Verdades 

de Faria. 

 

1997 

 Consolidação do Centro de Documentação do MMP-CVF, através da 

colaboração do CESEM da Universidade Nova de Lisboa, e através do 

financiamento do programa PRAXIS XXI. 

 

2003 

 O Museu encerra para profundas obras de recuperação. O funcionamento 

técnico e administrativo é transferido para a Casa do Cruzeiro, no Estoril. 

 

2004  

 Exposição no Centro Cultural de Cascais, intitulada “Michel Giacometti, 

caminho para um museu”, entre Janeiro e Maio. 

 

2005 

 Re-inauguração do Museu da Música Portuguesa – Casa Verdades de Faria no 

dia 27 de Outubro, após as profundas obras de recuperação e adaptação.  

 

 Criação do website do Museu da Música Portuguesa – Casa Verdades de Faria. 

 

2008  

 O Centro de Documentação do MMP-CVF recebe a biblioteca pessoal do 

Maestro Álvaro Cassuto. 
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2010  

 Em Janeiro, o website do Museu fica disponível para consulta pública.  

 

 Durante o primeiro semestre, é entregue a proposta de credenciação do MMP-

CVF e respectiva integração na Rede Portuguesa de Museus. 

 

 O MMP-CVF disponibiliza folhas de sala com conteúdos referentes à colecção 

de instrumentos musicais exposta. 

 

 No dia 7 de Julho, a Rede Portuguesa de Museus realiza uma visita técnica, com 

vista à aprovação da credenciação do Museu. 

 

2011 

 A 20 de Maio, é organizada uma cerimónia oficial de credenciação do Museu da 

Música Portuguesa – Casa Verdades de Faria, juntamento com outros dois 

museus pertencentes ao Município de Cascais: o Museu-Biblioteca Condes de 

Castro Guimarães e o Museu do Mar – Rei D. Carlos. 

 

 O Centro de Documentação do MMP-CVF recebe, em depósito por 99 anos, o 

espólio documental do Sindicato dos Músicos de Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AP. XI 
 

MODIFICAÇÕES ARQUITECTÓNICAS NO ESPAÇO DA CASA VERDADES DE 

FARIA – 1917-2012 

Fonte: Centro de Documentação do Museu da Música Portuguesa – Casa Verdades de Faria 

Piso -1 

 

Planta 1 – Primeira proposta de Raul Lino, 1917-1918 

 

 

 

Planta 2 – Construção (1918-1921) 
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Planta 3 – Alterações do casal Mantero Belard (escala 1/200), anos 40-50 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Planta 4 – Remodelação do MMP-CVF, 2003-2005 
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Piso 0 

 

Planta 5 - Primeira proposta de Raul Lino, 1917-1918 

  

Planta 6 – Construção (1918-1921) 
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Planta 7 – Alterações do casal Mantero Belard (escala 1/200), anos 40-50 

Planta 8 – Remodelação do MMP-CVF, 2003-2005 
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Piso 1 

 

Planta 9 - Primeira proposta de Raul Lino, 1917-1918 

 

Planta 10 – Construção (1918-1921) 
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Planta 11 – Alterações do casal Mantero Belard (escala 1/200), anos 40-50 

 

 

 

Planta 12 – Remodelação do MMP-CVF, 2003-2005 
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Piso 2 

 

Planta 13 - Primeira proposta de Raul Lino, 1917-1918 

 

Planta 14 – Construção (1918-1921 



AP. XVIII 
 

 

Planta 15 – Alterações do casal Mantero Belard (escala 1/200), anos 40-50 

 

Planta 16 – Remodelação do MMP-CVF, 2003-2005 
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Piso 3 

 

Planta 17 - Primeira proposta de Raul Lino, 1917-1918 

 

Planta 18 – Construção (1918-1921) – sem alterações pelo casal Mantero Belard 
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Planta 19 – Remodelação do MMP-CVF, 2003-2005 

 

Piso 4 e terraço 

 

Planta 20 - Primeira proposta de Raul Lino, 1917-1918 
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Planta 21 – Construção (1918-1921) – sem alterações pelo casal Mantero Belard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 22 – Remodelação do MMP-CVF, 2003-2005 
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TABELA DE CORRESPONDÊNCIAS DE ESPAÇOS DA TORRE DE SÃO PATRÍCIO/CASA VERDADES DE FARIA 

Piso Nomes das divisões – O’Neill Nome das divisões – Mantero Belard Nome das divisões – Museu da Música 
Portuguesa (previsão) 

Nome das divisões – Museu da Música 
Portuguesa (uso real) 

- 1 Arrumação Casa dos Caseiros Arquivo Arquivo 

0 Sacristia Sacristia Loja do Museu Espaço de arrumação 

0 Capela de São Patrício Capela de São Patrício Capela de São Patrício – espaço de 
memória da casa 

Capela de São Patrício e espaço de 
exposição 

0 Vestíbulo Vestíbulo Recepção Recepção 

0 Quartos de empregados Quartos de empregados Centro de Documentação Centro de Documentação 

0 Garagem Garagem Gabinete de Acção Educativa e Casa de 
Banho 

Gabinete técnico e Casa de Banho 

0/1 - Espaço de arrumação Reserva Técnica Reserva Técnica 

0 e 1 Claustro Claustro Claustro Claustro 

1 Cozinha Cozinha Cafetaria Cafetaria de uso (muito) ocasional 

1 Copa e dispensa Copa e engomadoria (ampliada) Foyer Foyer 

1 Sala de Jantar Sala de Jantar Sala de Exposições Temporárias Sala de Exposições Temporárias 

1 Salão Salão Salão – Sala Polivalente Salão – Sala Polivalente 

1 Escritório Escritório/Saleta Sala do Piano/Palco Sala do Piano/Palco 

1 - Sala de Arrumação Casa de banho Casa de banho 

2 Quarto de criados Cozinha Arquivos Sonoros Gabinete Técnico 

2 Quarto de Hóspedes Arrecadação Gabinete Técnico/Sala do Website e Casa 
de Banho (parte) 

Gabinete Técnico (actual direcção) e Casa 
de Banho (parte) 

2 Pequena casa de banho Pequena casa de banho Casa de Banho (parte) Casa de Banho (parte) 

2 Quarto Quarto Sala dos Cordofones Sala dos Cordofones 

2 Duas casas de banho distintas Casa de banho Sala dos Cordofones Sala dos Cordofones 

2 Quarto Quarto Sala dos Aerofones Sala dos Aerofones 

2 Quarto 2 quartos/2 salas interligadas  Sala dos Membranofones e Sala dos 
Idiofones/Instrumentos Estrangeiros 

Sala dos Membranofones e Sala dos 
Idiofones/Instrumentos Estrangeiros 

2 Antecâmara Antecâmara Sala dos Instrumentos Brinquedo Sala dos Instrumentos Brinquedo 

3 Divisão (Quarto?) Divisão (Quarto?) Gabinete da Responsável do Museu Gabinete Técnico 

4 Divisão (Quarto?) Divisão (Quarto?) Secretaria Secretaria 
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Planta Monte Estoril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Delimitação aproximada) 

Legenda: 

1 – Museu da Música Portuguesa – Casa Verdades de Faria 

 

 

1 
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APÊNDICE B: 

 

INVENTÁRIO DE PATRIMÓNIO  
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PATRIMÓNIO IMÓVEL - FICHA DE INVENTÁRIO 

 
MUSEU DA MÚSICA PORTUGUESA – CASA VERDADES DE FARIA 

 
Para a elaboração da ficha de inventário do imóvel, tomou-se como exemplo os 

campos identificados pelo IGESPAR,IP, nos Kits de Inventário disponibilizados on-line.  

O Município de Cascais utiliza o programa InPatrimonium Premium, mas os campos 

disponíveis (e os conteúdos previstos para o seu preenchimento) pareceram-nos 

insuficientes para uma global percepção do imóvel: Acessos, Autorias, Cronologia, 

Designações, Disposições legais, Estados, Heráldica, Horário, Iconografias, Inscrições, 

Inventariantes, Localizações, Materiais, Medidas, Numerações, Perigos, Propriedade, 

Técnicas, Tipologias, Utilização, Valores, Fichas relacionadas. 

 
CATEGORIA Edifício e estruturas construídas residenciais/culturais e recreativas 

TIPO Torre/Museu 

IDENTIFICADOR Museu 

 DESIGNAÇÃO Torre de São Patrício/Casa Verdades de Faria/Museu da Música Portuguesa 

LOCALIZAÇÃO 
Lisboa e Vale do Tejo/Lisboa/Cascais/Estoril (WGS84 (graus decimais), latitude: 

38,710161º; longitude: 9,405279º) 

ACESSO Avenida de Sabóia, nº 1146, Monte Estoril, 2765-590 Estoril 

PROTECÇÃO 

Imóvel de Interesse Público – em vias de classificação: Procedimento prorrogado até 31 
de Dezembro de 2012 pelo Decreto-Lei n.º 115/2011, DR, 1.ª série, n.º 232, de 5-12-
2011; Anúncio n.º 9223/2011, DR, 2.ª Série, n.º 127, de 5-07-2011; Procedimento 
prorrogado pelo Despacho n.º 19338/2010, DR, 2.ª série, n.º 252, de 30 de Dezembro; 
Novo parecer de 13-10-2010 da SPAA do Conselho Nacional de Cultura; Parecer de 15-
7-09 do Conselho Consultivo do IGESPAR, I.P., favorável à proposta; Proposta de 5-2-09 
da DRCLVT para IIP; Despacho de abertura de 25-10-04, da VP do IPPAR; Proposta de 
12-7-04 da DRL; Proposta de 24-7-03 da CMCascais 
Zona Especial de Protecção: Parecer de 15-7-09 do CC do IGESPAR, I.P., favorável à 
proposta; Proposta de 5-2-09 da DRCLVT 

ÉPOCA DE 
CONSTRUÇÃO 

Época Contemporânea 

ENQUADRAMENTO 

Contexto  Urbano 

Meio físico em que se 
insere 

Elevação, encosta 

Processo de 
Urbanização 

A localidade do Monte Estoril existia já à época de construção 
do edifício. Revela um tipo de traçado urbano radial em torno 
da Avenida de Sabóia. O aglomerado urbano é disperso, com 
muitas casas isoladas. 
A morfologia da parcela onde se insere o edifício é irregular, 
aparentando-se a um rectângulo. 

Eixos definidores Formação de relevo natural  
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Articulação com 
tecido urbano ou rural 

adjacente 
 

 

O edifício está isolado das parcelas imediatas, existindo um 
jardim (constituído por pequenas fontes e jardins 
arquitectados e uma mata) que foi projectado com o intuito 
de enquadrar o imóvel.  
O espaço exterior ao edifício, de acesso público, é de calçada, 
existindo uma avenida em asfalto que ladeia exteriormente o 
edifício (para lá dos muros que delimitam o espaço). 

DESCRIÇÃO 

Forma da planta Casa – Plana poligonal, em L 
Torre – Planta poligonal, de formato rectangular 

Sistemas 
compositivos 

Edifício composto por dois corpos (casa e torre) 

Volumetria Composta 

Elementos e materiais 
estruturais e 
estruturantes 

Elementos estruturais e estruturantes: Torre  
Materiais: Betão, Madeira e Pedra;  

Coberturas externas 
Forma: Inclinada, de várias águas (Casa); e Plana (terraço) 
Materiais: Cantaria (terraço); Telhas de barro (Casa) 

Pisos e fachadas 

 Número de pisos:  
-Abaixo do solo – 1 piso: Arquivo  
- Acima do solo – 5 pisos 
 
 Fachadas: Composição assimétrica de forma aprumada, 
revestidas a alvenaria, azulejo e cantaria. 
- Elementos compositivos da fachada: Pano; Cunhais 
apilastradas; Cantaria;  
- Formas de Remate: Empena superior 
- Elementos de remate: Ameias decorativas (Torre); 
Balaustradas; Friso de cantaria 
 
A fachada principal é ritmada por duas varandas (no primeiro 
e segundo piso) e por uma escada que atravessa 
obliquamente a fachada, entre o primeiro piso e o piso térreo. 
Os vãos são constituídos por janelas bíforas. As molduras dos 
vãos são ou rectangulares ou em arco de volta perfeita, ou em 
arco de ferradura utilizando a cantaria para criar motivos 
decorativos esculpidos. 

Correspondência 
entre elementos de 

composição exterior e 
orgânica funcional 

interior 

Correspondência clara 

Interior 

Elementos de distribuição espacial: Corredor; Elevador; 
Escada (escada de poço aberto, em madeira, ligando todos os 
três primeiros pisos da casa, e em caracol, de madeira, ligando 
os pisos da torre, e o arquivo ao Centro de Documentação); 
 
Compartimentos e espaços: os espaços são intercomunicantes 
através de corredores e de vestíbulos de distribuição espacial 
 
- Função geral por piso (enquanto residência):  
   Piso 0: Espaços sociais (Capela, Claustro, Vestíbulo) e de 
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Serviços (quarto dos Criados e garagem) 
   Piso 1: Espaços sociais (Salão, Saleta, Sala de Jantar, Claustro 
Superior) e de Serviços (copa e cozinha) 
   Piso 2: Espaços privados (quartos) e de serviços (quarto de 
criada/cozinha e dispensa) 
   Piso 3 e 4: Espaços privados 
 
- Função geral por piso (enquanto museu):  
   Piso 0: Espaços públicos (Capela, Claustro, Recepção, 
Instalações Sanitárias); de Acesso Condicionado (Centro de 
Documentação e Reservas) e Privados (Gabinete de Trabalho) 
   Piso 1: Espaços públicos (Salão, Sala de Exposições 
Temporárias, Foyer, Instalações Sanitárias) e de Acesso 
Condicionado (Cafetaria) 
   Piso 2: Espaços públicos (Salas de Exposição, Instalações 
Sanitárias) e privados (gabinetes de trabalho) 
   Piso 3 e 4: Espaços privados (gabinetes de trabalho) 
 
Elementos decorativos e estruturais das paredes: Todo o 
interior do edifício, construído em alvenaria, apresenta 
apontamentos decorativos em cantaria (portas e vãos), e 
rodapés elevados revestidos com painéis azulejares. Os tectos 
apresentam-se ou em madeira ou de estuque pintado. 
 
Coberturas interiores: Caixotões (Sala de Jantar/Exposições 
Temporárias); Pano; Tecto falso (Piso 0, zona de ligação entre 
o elevador, o gabinete de trabalho e as instalações sanitárias). 
 
Pavimentos: Cerâmico (tijoleira nas áreas de entrada e de 
circulação da casa; cerâmica vidrada nas instalações sanitárias 
e cafetaria) e Soalho (áreas nobres: Salão, Sala de 
Jantar/Exposições Temporárias; Foyer; Totalidade do segundo 
piso) 

Instalações especiais 

Instalações de segurança 
- Sistema de combate a incêndio (extintores) 
- Sistemas de detecção de incêndio (detectores de fumo e 
alarmes) 
- Sistemas de detecção de intrusão (câmaras de vigilância, 
segurança 24 horas) 
Rede de águas, Rede de águas residuais, Rede de 
comunicações, Rede eléctrica 

Património integrado 

Bica/Fonte (no claustro inferior) 
Brasão (em cantaria, à entrada do Claustro Inferior e sob a 
porta do Salão) 
Painéis azulejares (paredes) 
Pintura decorativa (tectos) 

ARQUITECTO/ 
CONSTRUTOR/ 

AUTOR 

Arquitecto 
Raul Lino 

Teresa Duarte/Carlos Bessa 

Arquitecto Paisagista Desconhecido 

Empreiteiro Desconhecido 
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Empresa 
construção/reabilitaç

ão 

Companhia Crédito Edificadora (1918) 
 Miu – Gabinete Técnico de Engenharia lda. (2003) 

Pintor Gabriel Constante 

Vidraceiro/Vitralista Ricardo Leone 

CRONOLOGIA 1918-1920 (licenças de construção nº317, de 26 de Setembro de 1917, nº116, de 27 de 
Abril de 1918, e nº208, de 19 de Abril de 1921 – construção claustro) 

TIPOLOGIA Arquitectura cultural e recreativa 

Arquitectura residencial 

Século XX 

Tipo Planta: Poligonal em L (Casa); Rectangular (Torre) 

Sistema de distribuição espacial interno: Organização do espaço, paralelo à fachada 
principal. Claustro adossado. 
Espaços de acesso: Átrio; Vestíbulo 
Espaços de distribuição: Corredor, Escada 

Tipo de coberturas interiores:  
- Madeira (Recepção, Salão e Sala do Piano – vigas; Sala de exposições temporária – 
caixotões)  
- Alvenaria estucada (Escadarias e Patamares, Cafetaria, Gabinetes Piso 0, 2 e Torre) 
- Alvenaria estucada e pintada (Capela, parede da escadaria e corredor do piso 2) 
- Pladour (Centro de Documentação, zona junto ao elevador no piso 0 e 2 e foyer)  

Sistema de iluminação:  
- Sistema integrado de fibra óptica (vitrinas exposição permanente);  
- Focos de halogéneo em calhas (exposição temporária);  
- Focos de halogéneo, encastrados no chão (Salas de exposição permanente)  

Património Integrado: Azulejaria, Cantaria, Pintura mural, Vitrais 

UTILIZAÇÃO INICIAL Residencial: Palacete/Torre 

UTILIZAÇÃO ACTUAL Cultural: Museu 

PROPRIETÁRIO Câmara Municipal de Cascais (Praça 5 de Outubro, 2750 Cascais) 

UTENTE Museu da Música Portuguesa-Casa Verdades de Faria, Câmara Municipal de Cascais 

CONSERVAÇÃO 
GERAL 

Bom (2011) 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO CULTURAL INTEGRADO 

 

Azulejaria 

 

[AP. XXX – AP. CCLXXX] 
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INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO CULTURAL INTEGRADO 

 

Pintura Decorativa 

 

[AP. CCLXXXII – AP. CCXC]



AP. CCXCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO CULTURAL INTEGRADO 

 

Vitrais 

 

[AP. CCXCII – AP. CCXCVI] 

 



AP. CCXCVII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO CULTURAL INTEGRADO 

 

Cantaria 

 

[AP. CCXCVIII – AP. CCCXI] 



AP. CCCXXII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO CULTURAL MÓVEL 

 

Mobiliário 

 

[AP. CCCXXIII – AP. CCCXXXVII] 
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APÊNDICE C: 

 

DOCUMENTOS DE APOIO AO PLANO ESTRATÉGICO DE INTERPRETAÇÃO 

DA CASA VERDADES DE FARIA 
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Princípios da Interpretação,  

segundo Freeman Tilden [2007, p.35] 

 

1. Any interpretation that does not somehow relate what is being displayed or 

described to something within the personality or experience of the visitor will be 

sterile. [Qualquer interpretação que não relacione, de alguma forma, o que está exposto ou descrito 

com algo que diga respeito à personalidade ou experiência do visitante será estéril.] 

 

2. Information, as such, is not interpretation. Interpretation is revelation based upon 

information. But they are entirely diferente things. However, all interpretation 

includes information. [Informação, por si, não é interpretação. Interpretação é uma revelação com 

base em informação. Mas são coisas totalmente diferentes. No entanto, toda a interpretação inclui 

informação.] 

 

3. Interpretation is an art, which combines many arts, whether the materials 

presented are scientific, historical, or architectural. Any art is in some degree 

teachable. [A interpretação é uma arte, que combina muitas artes, quer os materiais apresentados 

sejam científicos, históricos, ou arquitectónicos. Toda a arte é de alguma forma ensinável.] 

 

4. The chief aim of interpretation is not instruction, but provocation. [O principal 

objectivo da interpretação não é a instrução, mas a provocação.] 

 

5. Interpretation should aim to present a whole rather than a part and must address 

itself to the whole man rather than any phase. [A interpretação deverá tentar apresentar um 

todo e não uma parte e deverá ser dirigida ao homem como um todo e não a uma sua fase.] 

 

6. Interpretation addressed to children (say, up to the age of twelve) should not be a 

dilution of the presentations to adults but should follow a fundamentally different 

approach. To beat its best it will require a separate program. [A interpretação dirigida às 

crianças (digamos, até aos doze anos) não deverá ser uma diluição das apresentações para adultos, mas 

deverá seguir uma abordagem fundamentalmente diferente. Para ser melhor, deve requerer um 

programa em separado.] 
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Análise SWOT – Ferramenta de avaliação 

 

 Factores intrínsecos ao bem 

cultural 

Factores que decorrem da sua 

envolvente 

Factores associados à sua 

reutilização 

FO
R

Ç
A

S 

- Impacto visual da casa (exterior 

e interior) 

- Torre: emblema 

- Jardim: vastidão e recato 

- Imaginário: herança irlandesa, 

casa de habitação 

- Miradouro sobre o Monte Estoril 

até Cascais 

- Estadias da Corte e da 

Aristocracia na zona em inícios do 

século XX (período de veraneio) 

- Estacionamento gratuito 

- Proximidade de cafés e 

restaurantes 

- Forte envolvência humana (zona 

de habitação) 

- Restauro cauteloso e não muito 

invasivo do espaço 

- Colecção de instrumentos 

portugueses e património 

relacionado com a música 

(possibilidade de ligação a outros 

temas) 

FR
A

Q
U

EZ
A

S 

 - Pouca sinalética exterior e de 

orientação 

- Localização interior, longe de 

eixos viários principais (Avenida 

Marginal) 

- Falta de recursos humanos  

- Falta de financiamento/recursos 

financeiros 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

ES
 - Possibilidades de cruzamento 

com várias temáticas 

- Possibilidades de utilização do 

espaço da Casa e do Jardim 

 

 - Exemplo de boas práticas: 

imóvel valorizado 

museograficamente que acolhe 

uma colecção móvel 

tematicamente distinta  

A
M

EA
Ç

A
S 

  - Falta de recursos humanos e 

financeiros 

- Mudança do executivo municipal 

- Não cumprimento da 

planificação, monitorização e 

avaliação do Plano Estratégico de 

Interpretação 
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PLANO ESTRATÉGICO DE INTERPRETAÇÃO DA CASA VERDADES DE FARIA 

- SISTEMATIZAÇÃO 

 

OBJECTIVOS  

1. Referentes aos conteúdos 

 Transmitir ao visitante a dimensão da Casa enquanto espaço habitacional 

[Respeito pelas divisões e suas utilizações funcionais (passadas)] 

 

 Contextualizar o período histórico-cultural da construção da casa [Entender a Casa 

enquanto exemplo da Arquitectura de Veraneio da Costa do Estoril – destacar o contexto histórico 

específico (finais do século XIX e inícios do século XX)] 

 

 Conhecer as personalidades associadas às vivências da Casa [Apresentar as figuras de 

Jorge O’Neill, Raul Lino e o casal Mantero Belard] 

 

 Valorizar a dimensão artística da Casa [Património Imóvel e Integrado, obra pensada 

enquanto obra-total por Raul Lino] 

 

 Atentar aos pormenores decorativos e sua simbologia [Valorizar os pormenores das 

janelas, portas e vãos, e a simbologia inerente (Herança O’Neill)] 

 

 Harmonizar o espaço e a colecção móvel em exposição [Fomentar pontos de ligação, e 

pontes temáticas que permitam cruzá-los] 

 

 Valorizar o jardim no circuito de visita [Integrar o jardim enquanto elemento de conjunto 

da Casa] 

 

2. Institucionais 

 Motivar a visita ao espaço 

 

 Proporcionar uma experiência museológica enriquecedora 

 

 Melhorar o acolhimento ao visitante 
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 Tornar o espaço de referência na oferta cultural do município 

 

 Valorizar a casa enquanto testemunho da história do concelho de Cascais 

 

VISÃO 

Respeitar o espírito habitacional do espaço da Casa, considerando todas as 

suas dimensões, e valorizando-a enquanto documento e testemunho histórico-

cultural, e enquanto repositório de memórias, vivências de pessoas, cuja intervenção 

e passagem pela casa contribuiu para a sua valorização. 

 

PÚBLICO-ALVO 

 Habitantes do concelho de Cascais 

 Interessados em Arquitectura e Artes Decorativas 

 Curiosos das vivências abastadas e aristocratas do século XX 

 

PLANO DE ACÇÃO 

 

1. Suportes informativos 

A – Legendas 

 Em cada divisão da casa, com referência à sua utilização anterior, e destacando o 

Património Cultural Integrado (Azulejaria e Pintura Decorativa) 

 Legendas de carácter alargado em algumas divisões, referindo a colecção de 

azulejaria (seus critérios de aplicação, seu valor histórico e narrativo), a autoria do 

programa de pintura decorativa (destaque para a figura de Gabriel Constante), a 

explicação da forte presença de simbologia irlandesa (história de São Patrício e 

respectivos símbolos). Neste caso, contemplar a pertinência de colocar algumas 

fotografias ou ilustrações, assim como uma possível interactividade com os 

visitantes (perguntas – sondagem de opinião). 

 Legendas para as peças de mobiliário da Casa, que poderão referir-se ao seu uso 

funcional. Será importante colocar as peças sobre estrados (suportes de madeira, 

acrílico, pvc, mdf…), dando-lhes o destaque merecido enquanto peças da colecção.  
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Material 

 8 legendas bilingues de divisão (Capela, Recepção, Salão, Sala de 

Exposições Temporárias, Sala dos Cordofones, Sala dos Aerofones, Sala 

dos Membranofones, Sala dos Idiofones). 

 4 legendas temáticas (bilingues): Aplicação da azulejaria (Claustro 

inferior), Gabriel Constante (Sala dos Aerofones), São Patrício (Capela), 

Brasão da Família O’Neill (Recepção). 

 5 legendas de peças (bilingues): Bargueño, Cómoda papeleira, Nossa 

Senhora com o Menino, São Patrício, Pia Baptismal. 

 4 suportes para legendas alargadas 

 Orçamento previsto: 2500€ 

aproximadamente 

 

B – Programa multimédia 

 Software informático, de arquitectura dinâmica, que ofereça um menu de 

exploração de conteúdos. 

 Organização cronológica dos conteúdos – por ciclo de vivências da Casa. 

 Conteúdos textuais, fotografias, desenhos, ilustrações, artigos de jornal. 

 Interactividade com os visitantes (sondagens de opinião) – orçamento previsto: 

Material 

 4 Écrans tácteis – já adquiridos 

 Desenvolvimento de programa informático 

 Orçamento previsto: 25.000€, 

aproximadamente20 

 

C – Áudio-guias 

 Definição de percurso, com paragens em divisões específicas (incluindo o jardim) 

 Cruzamento de conteúdos – Casa Verdades de Faria e colecção de instrumentos 

musicais (e respectiva actividade de recolha de Michel Giacometti). 

                                                           
20

 Valor de referência – desenvolvimento dos programas multimédia para os pda’s, referidos no ponto 
D. 



AP. CCCXLIV 
 

 Entrevistas com testemunhos reais da vivência do espaço e com as figuras 

intervenientes (com posterior edição de discurso) 

Material 

 20 guias áudio, com 5 adaptadores auditivo e 5 teclados para visão reduzida 

 Mala de transporte e armazenamento 

 Conteúdos em 6 idiomas (com tradução e narração) – uma hora de 

percurso 

 Sinalética (15/20) e panfletos de percurso (3500 português/inglês, 1000 

francês/ espanhol, 500 italiano/alemão) 

 Orçamento previsto21: aproximadamente 

30 mil euros 

D – PDA’s 

 Complementaridade entre conteúdos multimédia e conteúdos áudio, 

sistematizando as duas anteriores alternativas 

Material 

 20 pda’s, com auscultadores e carregadores 

 Mala de transporte e armazenamento 

 Aplicação multimédia, com integração de 4 idiomas (português, inglês, 

francês e espanhol) 

 Tradução dos conteúdos em 4 idiomas 

 Gravação e locução dos conteúdos 

 Formação 

 Sinalética e instruções  

 Orçamento previsto22: aproximadamente 

40 mil euros 

 

 

 

                                                           
21

 Orçamento de referência – “Aquisição de Serviços para o Desenvolvimento de Conteúdos para Áudio-
Guias (Equipamentos, Tradução e Narração” para o Museu de Évora pela FCO – Fullservice Company in 
Multimedia, em 2010. 
22

 Orçamento de referência – “Proposta de Fornecimento de Solução de Guia Móvel Multimédia para 
Indoor” para o Museu da Música Portuguesa – Casa Verdades de Faria pela Imediata Sistemas 
Multimédia, SA, em 2009. 
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2. Actividades 

A - Ciclo de exposições: A Casa Verdades de Faria – suas histórias e vivências 

 “Projecto quasi uma fantasia – Raul Lino e a idealização da Torre de São Patrício no 

Monte Estoril de inícios do século XX” 

  “Coelo, solo, solo potentes – Jorge O’Neill e a Corte do Rei D. Carlos I em Cascais” 

 “Gertrudes e Enrique Mantero Belard, e o nascimento da Casa Verdades de Faria” 

 Orçamento previsto: 8500 euros por exposição, 

aproximadamente23 

 

B – Colóquios 

 Acompanhando o ciclo de exposições temporárias, incentiva-se a organização de 

colóquios versando e aprofundando as temáticas abordadas em exposição. 

 “Raul Lino e o movimento da Casa Portuguesa” 

 “A Arquitectura de Veraneio no concelho de Cascais”  

 “Cascais, Vila de Corte – o lazer e o veraneio nos inícios do século XX”  

 “Cascais enquanto refúgio das Famílias Reais Europeias – os anos das Grandes 

Guerras” 

 Orçamento previsto (contemplando edição de actas): 

8.500€ por colóquio, aproximadamente24 

 

C – Programação de Actividades 

 Programa de visitas guiadas de carácter temático:  

- Colecção de azulejaria (história e conteúdos narrativos) 

- A Torre de São Patrício (história e simbologia) 

- Os sons da Casa Verdades de Faria 

- Descobrir o Jardim da Casa Verdades de Faria  

                                                           
23

 O orçamento para exposições prevê a produção de legendas e painéis informativos, assim como a 
ampliação de imagens. A museografia será assegurada pelos suportes existentes no MMP-CVF. As 
exposições serão, na sua essência, de carácter documental, sendo no entanto interessante ponderar a 
colocação de vídeos/sons, que poderão ser transmitidos a partir dos equipamentos multimédia também 
disponíveis no MMP-CVF. Está ainda contemplado o custo do design e arquitectura da exposição. 
24

 Nos custos estão contemplados os gastos com os conferencistas (alimentação e eventual pagamento), 
os custos de organização e logística, os custos do material de apoio e ainda a edição das actas (200 
exemplares). Investimento que poderá ser recuperado através do lucro referente às inscrições e vendas 
das actas. 
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 Recuperar/manter iniciativas existentes:  

- Peddy-paper infantil - Que animais se escondem nos Museus de Cascais?;  

- “Há Eco no Jardim?” - Oficina-jogo, direccionado para um público infantil, que 

decorre no jardim 

- Alpinistas de Estórias - estabelecer parcerias com a Escola Profissional de Teatro 

de Cascais para representação da peça; ponderar a sua publicação em forma de 

roteiro infantil) 

 Oficinas infantis, a partir da Casa Verdades de Faria: 

- Pintura de azulejos 

- Construção de um painel – desenvolver o sentido geométrico do desenho a partir 

da (des)construção de um desenho em quadrículas. 

- Oficinas (concursos) de escrita criativa – “O que nos contam as paredes desta 

Casa?” 

- Modelagem da cantaria em barro/pasta de modelar 

 Alargamento do horário do Museu – iniciativa semanal, quinzenal ou mensal (de 

acordo também com a altura do ano), que assegure a abertura do Museu sempre 

no mesmo dia, e no mesmo horário, alargando-o até à noite. Oferecer 

programação de visitas temáticas e conversas, para construir um público definido, 

que possa depois ser incentivado para actividades de partilha de memórias e 

impressões. 

 Orçamento previsto: 1000€, 

aproximadamente25 

 

D- Publicações e Protocolos de Investigação 

 Roteiro infantil Alpinistas de Estórias – adaptação do texto e ilustrações, edição de 

mil exemplares 

 Orçamento previsto: 10.000€, aproximadamente26 

 “A Casa Verdades de Faria - suas histórias e vivências” – estudo integrado sobre a 

Casa, e seu percurso histórico, abordando as suas valências artísticas e destacando 

                                                           
25

 Os custos previstos para as actividades referem-se à própria dinâmica da sua realização (custo de 
materiais, fotocópias, cartazes para divulgação), prevendo então um ano de actividades. 
26

 Valor de referência, tomando como 10€ o custo de produção de cada exemplar. Investimento que 
poderá ser recuperado através do lucro referente às vendas. 
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os seus intervenientes ao longo da história. Edição de mil exemplares (assegurar 

distribuição por livrarias) 

 Orçamento previsto: 30.000€, aproximadamente27 

 Participação e integração em roteiros temáticos (municipais), contemplando a 

edição de pequenos Guias, considerando para alguns a sua distribuição gratuita 

pelos espaços culturais do concelho (Museus, Bibliotecas, Auditórios, …): 

- A Arquitectura de Veraneio do concelho de Cascais 

- O legado de Raul Lino em Cascais 

- Jardins e Espaços Verdes do concelho de Cascais 

- Roteiro dos Museus de Cascais 

 Orçamento previsto: 5.000 € por cada 

guia/roteiro, aproximadamente28 

 Estabelecimento de acordos com Agências de Viagens e empresas de turismo 

cultural, oferecendo visitas guiadas a grupos organizados, em troca da divulgação 

dos circuitos temáticos 

 Protocolos de investigação com Universidades e Centros de Investigação: 

Faculdades de Arquitectura, de Belas Artes e de Arquitectura Paisagista, Centros de 

Investigação em História Contemporânea, História da Arte, Botânica e Conservação 

e Restauro. 

 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 Monitorizações trimestrais do trabalho realizado: 

- Avaliação do cumprimento de tarefas 

-Ajustamento do plano (calendário) 

 Avaliação de cada actividade (exposição, oficina, colóquio, …): 

- Preparação: Tempo de preparação, Execução de tarefas e respectiva distribuição 

- Realização: participação do público (números e interactividade), desempenho 

pessoal 

                                                           
27

 Valor de referência, tomando como 20€ o custo de produção de cada exemplar, a que acresce o 
pagamento pelo estudo e de uma campanha fotográfica. Investimento que poderá ser recuperado 
através do lucro referente às vendas. 
28

 Valor de referência, tomando como 5€ o custo de produção de cada exemplar. Investimento que 
poderá ser recuperado através do lucro referente às vendas de alguns dos guias/roteiros. 
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 Manter os sistemas de inquérito de avaliação de actividades para Escolas e Famílias 

 Inquérito de avaliação para Colóquios 

 Livro de honra  

 Caixa de sugestões/opiniões 

 Grupo de discussão – solução a ser aplicada numa fase mais tardia de execução do 

Plano Estratégico de Interpretação. 
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PLANO DE ACÇÃO – CALENDARIZAÇÃO29 (2 anos) 

                                                           
29

 Legenda: Cinzento: Planeamento. Verde: Execução, Disponibilização ao público. Amarelo: iniciativa em espera. 

 

Propostas Custos 

Meses 

1
 

2
 

3
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5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1
6

 

1
7

 

1
8

 

1
9

 

2
0

 

2
1

 

2
2

 

2
3

 

2
4

 

Su
p
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s 

In
fo

rm
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o

s 

Legendas 

Divisões 

2.500€ 

                        

Temáticas                         

Peças                         

Programa Multimédia 25.000€                         

Áudio-Guias 30.000€                         

Pda’s 
(em alternativa aos 2 anteriores suportes) 40.000€ 

                        

Ex
p

o
si

çõ
e

s 

“Projecto quasi uma fantasia – Raul Lino e a idealização da Torre de 
São Patrício no Monte Estoril de inícios do século XX” 

8.500€ 
                        

“Coelo, solo, solo potentes – Jorge O’Neill e a Corte do Rei D. Carlos I 
em Cascais” 

8.500€ 
                        

“Gertrudes e Enrique Mantero Belard, e o nascimento da Casa 
Verdades de Faria” 

8.500€ 
                        

C
o

ló
q

u
io

s 

“Raul Lino e o movimento da Casa Portuguesa” 8.500€                         

“A Arquitectura de Veraneio no concelho de Cascais”  8.500€                         

“Cascais, Vila de Corte – o lazer e o veraneio nos inícios do século XX” 8.500€                         

Cascais enquanto refúgio das Famílias Reais Europeias – os anos das 
Grandes Guerras” 

8.500€ 
                        

A
ct

iv
id

ad
es

 Visitas temáticas 

1.000€ 

                        

Oficinas infantis                         

Peddy-paper sobre animais                         

“Há Eco no Jardim?”                         

Alpinistas de Estórias                         

P
u

b
lic

aç
õ

e
s 

e
 

P
ro

to
co

lo
s 

Roteiro infantil – Alpinistas de Estórias 10.000€                         

Casa Verdades de Faria, histórias e vivências 30.000€                         

A Arquitectura de Veraneio do concelho de Cascais  5.000€                         

O legado de Raul Lino em Cascais 5.000€                         

Jardins e Espaços Verdes do concelho de Cascais 5.000€                         

Roteiro dos Museus de Cascais 5.000€                         

Divulgação turística 
 

                        

Universidades e Centros de Investigação                         

TOTAL 178.000€                         

Monitorização                         

Avaliação                         
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