património
arquitectónico civil
de setúbal e azeitão
antónio cunha bento
inês gato de pinho
maria joão pereira coutinho
coordenação científica

estuário história | liga dos amigos de setúbal e azeitão
1

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA

TEXTOS

antónio cunha bento | inês gato de pinho | maria joão pereira coutinho
ana cláudia silveira iem/fcsh/nova | ana duarte rodrigues ciuhct/fcul | fct-unl
ana lúcia barbosa icomos | ceris-ist/ul | antónio cunha bento investigador
independente | bruno ferro cms | carlos mouro investigador independente |
carlos tavares da silva uniarq-ul | césar mexia de almeida investigador
independente | diogo ferreira ihc/fcsh/nova | francisca ribeiro cms | hélder
carita iha/fcsh/nova | hugo o’neill apca | inês gato de pinho ceris-ist/ul | joão
bernardo galvão teles lmt-consultores em história e património | joão santos
ihc/fcsh/nova | joão vieira caldas citua-ist/ul | joaquina soares maeds-amrs |
uniarq-ul | maria alexandra trindade gago da câmara uab | chaia-eu |
artis-flul | citar-ucp | maria joão botelho moniz burnay pna | flul | maria joão
pereira coutinho iha/fcsh/nova | manuela tomé cms | miguel montez leal iha/
fcsh/nova | pedro fernandes investigador independente | pedro flor uab | iha/
fcsh/nova | pedro marques alves investigador independente

DESIGN DE COMUNICAÇÃO

EDIÇÃO

IMPRESSÃO
PATROCINIOS

ddlx – design comunicação lisboa
lasa – liga dos amigos de setúbal e azeitão | estuário
rainho & neves
santander totta | instituto politécnico de setúbal |
câmara municipal de setúbal | quinta do alcube

Depósito Legal: 456004/19
ISBN: 978-972-8017-30-9

Os artigos, imagens e norma ortográfica utilizadas são da responsabilidade dos autores.
Os editores não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer uso indevido de texto e imagens.

2019

índice

APRESENTAÇÃO

9

VESTÍGIOS DE DOMUS NA SETÚBAL ROMANA

11

Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva

O PATRIMÓNIO DA FAMÍLIA QUEIMADO DE VILALOBOS / MIRANDA
HENRIQUES EM SETÚBAL NA TRANSIÇÃO DO SÉCULO XV PARA O XVI

23

Ana Cláudia Silveira

QUINTA DAS TORRES, EM AZEITÃO

47

Hélder Carita

A QUINTA DE BRÁS AFONSO DE ALBUQUERQUE EM AZEITÃO:
ARQUITECTURA, ESCULTURA E AZULEJO NO RENASCIMENTO

69

Pedro Flor

A QUINTA DA BACALHOA: REGULARIZAÇÃO
DO ESPAÇO E CONTROLO DA NATUREZA

87

Ana Duarte Rodrigues

OS PAÇOS DOS DUQUES DE AVEIRO EM SETÚBAL

111

João Vieira Caldas e Maria João Pereira Coutinho

EDIFÍCIOS DE USO CORRENTE NO NÚCLEO ANTIGO DE SETÚBAL:
A TIPOLOGIA ARQUITECTÓNICA QUE PERSISTE

141

Manuela Tomé

OS MIRANTES DAS CASAS RELIGIOSAS FEMININAS E A SUA ADAPTAÇÃO
AO USO CIVIL. O CASO DE SETÚBAL: MEMÓRIAS E PERMANÊNCIAS

161

Ana Lúcia Barbosa

PAREDES QUE FALAM ENTRE A REGRA E A IMAGINAÇÃO. A ROTA DO
PATRIMÓNIO AZULEJAR EM CONTEXTO CIVIL DE SETÚBAL E AZEITÃO

177

Maria Alexandra Trindade Gago da Câmara

AS ARTES DECORATIVAS, ENTRE A VIDA PRIVADA E O ESTATUTO SOCIAL.
ESTUDO DE (ALGUNS) ARTEFACTOS DO ACERVO DO MUSEU
DE SETÚBAL/CONVENTO DE JESUS

195

Francisca Ribeiro

A ARQUITECTURA CIVIL AO SERVIÇO DA CASA RELIGIOSA:
PROPRIEDADES URBANAS E RURAIS DO COLÉGIO DA COMPANHIA
DE JESUS DE SETÚBAL. A QUINTA DO ESTEVAL.
Inês Gato de Pinho e João Bernardo Galvão Teles

209

A SAÚDE DA NOSSA IDENTIDADE CULTURAL ESTÁ NA VIDA
DAS PEDRAS E DOS SÍTIOS – REVISITAR O PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO
DA FAMÍLIA O’NEILL NA REGIÃO DE SETÚBAL (1740 – 2018)

233

Hugo O’Neill

DO TOPÓNIMO AOS ESTANTES – SUBSÍDIOS PARA A HISTÓRIA
DOS PRÉDIOS RÚSTICOS E URBANOS DE SETÚBAL EM 1762

257

António Cunha Bento

O EDIFÍCIO DO MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOGRAFIA DO DISTRITO
DE SETÚBAL: CONTRIBUTOS PARA A SUA HISTÓRIA

297

César Mexia De Almeida

FORMA E FUNÇÃO – OBSERVAÇÕES RELATIVAS À NATUREZA
DOS ESPAÇOS E PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO
DAS ANTIGAS QUINTAS DA BAIXA DE PALMELA

309

Pedro Fernandes

UMA QUINTA ROMÂNTICA NO CORAÇÃO DE SETÚBAL:
O OUTEIRO DA SAÚDE

329

Maria João Botelho Moniz Burnay

PEREIRA CÃO (1841-1921), PERCURSO E OBRA
DE UM PINTOR SETUBALENSE

351

Miguel Montez Leal

SETÚBAL AO ESPELHO – A COLEÇÃO FOTOGRÁFICA DE AMÉRICO RIBEIRO:
UM SINGULAR INVENTÁRIO ARQUITETÓNICO DA CIDADE
E UM PATRIMÓNIO SETUBALENSE A PRESERVAR

365

Bruno Ferro

O BAIRRO SALGADO, SETÚBAL (ALGUMAS NOTAS)

375

Carlos Mouro

SETÚBAL E A POLÍTICA HABITACIONAL DO ESTADO NOVO NA DÉCADA
DE 1940: O BAIRRO PRESIDENTE CARMONA (1948) E O BAIRRO
DE CASAS ECONÓMICAS DA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (1949)

401

Diogo Ferreira e João Santos

“CASAS EVOLUTIVAS” NO BAIRRO DO CASTELO VELHO, EM SETÚBAL

431

Pedro Marques Alves

NOTAS BIOGRÁFICAS E CURRICULARES DOS AUTORES

447

ÍNDICE REMISSIVO

459

património arquitectónico civil de setúbal e azeitão

QUINTA DAS TORRES, EM AZEITÃO
Hélder Carita
iha/fcsh/nova1

I – Introdução
Na sua erudição feita de um perfeito domínio de escalas e proporções, a
Quinta das Torres emerge no contexto da arquitectura como uma peça de
excepção. Sem apresentar antecedentes nem significativas influências na arquitectura doméstica portuguesa da época a autoria do seu projecto constitui
uma problemática da história da arquitectura doméstica do século XVI.
A personalidade do seu construtor, D. Diogo d’Eça, que Caetano de Sousa
refere como humanista e filósofo, não parece suficiente exigindo um arquitecto com profundos conhecimentos para garantir a coerência do seu programa interior e delicadeza de elementos arquitectónicos. Igualmente das
referências documentais sobre a vida de Diogo d’Eça não é referida nenhuma
estadia em Itália, mas sim apenas em Sevilha. Santos Simões nos seus estudos
coloca a hipótese de uma viagem de D. Diogo a Itália que explicasse a misteriosa presença dos painéis de azulejos da antiga loggia. A sua não só qualidade
como raridade implica alguém com uma sólida formação estética como ainda
profundos conhecimentos do que melhor se produzia nesta época em Itália.
Do nosso estudo de investigação a figura do arquitecto Filipe Tercio parece
emergir a vários níveis como autor do projecto decorrendo da presença deste
1 Trabalho realizado no âmbito do projecto “Arquitectura regimentada em Portugal, séculos XVI a XVIII: processos de regulamentação desenvolvidos pela Provedoria de Obras Reais no seu tempo longo”. (FCT/DFRH/
SFRH/ BDP/86848/2012), com financiamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, comparticipado pelo
Fundo Social Europeu e por fundos nacionais do Ministério da Educação e da Ciência.
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arquitecto em Setúbal nos anos de construção da casa como nas afinidades
estéticas com outros importantes projectos que este autor assume no mesmo
período. A aproximação de Tercio a esta casa acentua-se pelo facto de Tercio
ter mantido, ao longo da sua permanência em Portugal, estreitos contactos
com Itália e sobretudo com a zona de Urbino local de proveniência dos referidos painéis de azulejos em majólica. Para Urbino, Tercio envia e recebe encomendas dos mais variados objectos artísticos integrando-se a encomenda dos
painéis em majólica numa actividade que parece ligar de forma consistente
este arquitecto ao projecto da Quinta das Torres.
Com os séculos a casa foi perdendo alguns dos seus elementos característicos, caso da antiga loggia que se abria sobre o grande lago espelho de água. As
lógicas de entrada também se alteraram passando o acesso da casa a fazer não
na fachada actualmente virada a norte mas a sul, tendo a fachada nascente
recebido nova conjunto de janelas. A análise destas vicissitudes permite-nos
entender melhor o projecto inicial na sua estrutura interior e pormenorização arquitectónica.

Fig. 1 Vista da fachada norte, com o lago e casa de fresco, na Quinta das Torres

II – Formação do Morgado e D. Diogo D’Eça.
Decorrendo das suas características arquitectónicas a Quinta das Torres terá
sido mandada construir pelos anos oitenta do séc. XVI, coincidindo com o
período em que D. Diogo d’Eça era proprietário da quinta onde esta casa se
integra. De facto, este fidalgo, recém-chegado de uma estadia prolongada em
Sevilha, herdara um morgadio instituído por sua tia Dona Filipa da Silva, do
qual a Quinta das Torres era a cabeça.
Dona Filipa da Silva, que não teve descendência, era irmã da mãe de D. Diogo,
Dona Maria da Silva, filhas que eram de Vasco Anes Corte-Real, Alcaide-Mor
de Tavira, Capitão Donatário da ilha Terceira, Vedor da Casa d’el-rei D. Ma48
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nuel e do seu Conselho. O palácio dos Corte-Reais, junto do Palácio da Ribeira e debruçado sobre as margens do Tejo, representava bem uma nobreza de
altos funcionários régios implicados nas façanhas dos descobrimentos e na
gestão do Império. Neste círculo de alta nobreza D. Diogo d’Eça virá a ser primo de D. Cristóvão de Moura 1ª marquês de Castelo Rodrigo que, entretanto,
herda o Palácio dos Cortes-Reais, transformando-o num dos mais emblemáticos palácios de Lisboa até ao terramoto.
Na sua origem o morgadio de D. Filipa da Silva fora instituído2 por testamento, recebendo uma 1ª aprovação em 1546; nele se especificando que era
constituído por (...) uma quinta que está em Azeitão (...) junto com o Mosteiro de S.
Domingos (...) com seu assento de casas, pomar, olival, terras e água (...). Seguindo as
pegadas da família Eça3, D. Diogo era filho de D. Pedro de Eça, de ascendência
real, e da dita Dona Maria da Silva. Nas palavras de D. António Caetano de
Sousa, D. Diogo, herdeiro da casa de seu pai, dissaboreado de algumas causas que
teve com os seus validos (do Rei D. Sebastião), passou para Castela, e viveu muitos anos
em Sevilha; depois voltou ao reino e se recolheu à sua quinta de Azeitão, onde acabou,
fazendo vida de filósofo antigo, vindo a falecer em 15944.

Fig. 2, 3, 4 Antiga entrada principal e torreões da fachada virada a norte

Casou D. Diogo com Dona Leonor de Castro, filha de D. Jerónimo de Noronha, Governador da Casa do Cível, a quem chamaram o Bacalhau, e de sua
mulher Dona Joana da Castro, irmã do grande D. João de Castro, IV Vice-Rei
da Índia. O matrimónio teve quatro filhos, tendo os varões morrido na ou em
consequência da batalha de Alcácer-Quibir. Dona Maria de Eça, a herdeira,
casou com Diogo de Mendonça Arraes Henriques, Comendador de Salmonete e de Arrifana de Sousa.
Estamos nos inícios do séc. XVI: o morgadio é assim herdado pela filha de D.
Diogo, D. Maria de Eça e, seguidamente, por seu neto, D. João de Eça de Mendonça Henriques, casado com Dona Brites de Lencastre. Provavelmente, por
essa altura, a quinta de Azeitão já não constituiria morada permanente dos

2 IAN/TT – Morgados e Capelas, Núcleo Antigo 195 - fl. 11.
3 Caetano de Sousa, D. António - História Genealógica da Casa Real Portuguesa, Tomo XI, págs. 407/8.
4 Simões, João Santos, “Panneaux de Majolique au Portugal”in Faenza, Ano de XXXII, 1946, pp. 76 e seguintes.
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seus proprietários, uma vez que o mesmo D. João manda edificar um palácio
em Lisboa, com traça de João Nunes Tinoco, como alude um pedido feito ao
Senado da Câmara de Lisboa, em 1635 - D. Joam dessa Corte Real quer de presente
fazer hu aposento nobre em o sitio que tem indo a St. Apolónia da parte do mar, tudo
conforme as traças que para o dito sitio fez J. Nunes Tinoco arquitecto de Sua Magestade5.
Segue-se na sucessão a filha de D. João de Eça, Dona Luísa de Eça Corte-Real;
esta bisneta de D. Diogo de Eça casa com seu primo co-irmão D. Cristóvão de
Almada, Provedor da Casa da Índia e gentil-homem da Câmara do Infante D.
Pedro. Com este casamento constatamos, mais uma vez, uma ligação dos Eça
e da Quinta das Torres com famílias ligadas aos mais altos funcionários régios
como eram os Almada-Carvalhais.
Durante a sua vida, para além seus cargos, D. Cristóvão ocupa um lugar de
grande prestígio na corte sendo conhecido, junto da família real, pelos seus
profundos conhecimentos em etiqueta. Do matrimónio de D. Cristóvão de
Almada com D. Luiza não há filhos, extinguindo-se toda a descendência de D.
Diogo d’Eça o que determina a passagem do morgadio para um ramo muito
afastado e colateral dos Eça Corte-Real6.
É interessante verificar que os Almadas-Carvalhais ao perderem direito à
Quinta das Torres, por morte de Dona Luiza, vão permanecer ligados a Azeitão comprando outra quinta. A filha de D. Cristóvão de Almada, D. Maria Antónia de Almada, herdeira da casa de seu pai, adquirire, em 1696, a Quinta da
Má-Partilha, vinculando-a por sua vez ao morgado dos Almadas da Boavista,
em Lisboa.

III – Dos Saldanha da Gama aos Condes de Murça
Já no século XVIII o morgadio da Quinta das Torres é herdado pelos Saldanha da Gama, como Oliveira Parreira nos indica, no artigo citado adiante: (...)
O portão do lado oriental ostentava soberbo os brasões dos Eças, Guedes, Saldanhas da
Gama, Soares, Noronhas, Mellos e Costas (...) tantos e mais tinham sido os apelidos dos
proprietários (...). Cremos que terá sido herdado por João de Saldanha da Gama
(1674/1752), 41º vice-rei da Índia; o seu filho e sucessor no morgadio, Manuel
de Saldanha da Gama (1715/1780), terá mesmo nascido na Quinta das Torres,
freguesia de S. Lourenço de Azeitão.
Sabemos também que, na segunda metade do século XVIII, Fernando António Soares de Noronha (1742/1814), que ocupou importantes postos militares
como Governador e Capitão General de Angola é mencionado como Senhor
da Quinta das Torres.

5 AH da CML - Livro de Cordeamentos 1614-1699, fl.8.
6 Rasteiro, J. – “Notícia Arqueológica da Península da Arrábida” in O Archeologo Português, Vol. III, Ns.º 1 e 2,
Lisboa, Jan./Fev., 1897, pág. 12.
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Fig. 5, 6 Fachada virada a nascente com pormenor do portal de entrada

O morgadio será herdado, em seguida, por um seu sobrinho, Miguel António
de Melo de Abreu Soares de Brito Barbosa Palha Vasconcelos Guedes, que virá
mais tarde a ser o primeiro Conde de Murça. A este propósito escreve Oliveira
Parreira, na obra que mencionaremos adiante: numa sala da Quinta, a que nesse
tempo se chamava a galeria, viam-se as paredes ornadas de retratos de família, e entre eles
o de o velho D. António de Noronha, predecessor na propriedade do primeiro Conde de
Murça, D. Miguel de Mello.
O século XVIII é a época das quintas de recreio por excelência, e é de crer que
os Murças procederão a importantes alterações na estrutura da casa, adaptando-a a esse fim. Cabe também aqui lembrar que Azeitão foi destino privilegiado de muitas famílias nobres do reino, devido aos seus ares sãos. Quintas de
recreio proliferaram na zona, construídas ou herdadas por famílias da mais
apurada nobreza, famílias ligadas entre si por laços de parentesco; sem esquecer que o território de Azeitão era domínio, na sua maioria, da Casa de Aveiro,
tendo a sua ocupação acompanhado as vicissitudes dessa Casa.
Será o 3º Conde de Murça que, em 1877, venderá a Quinta e os seus excepcionais painéis de azulejo a um médico lisboeta, o Dr. Manuel Bento de Sousa.
A Quinta encontra-se hoje na posse dos seus descendentes.

IV – Dr. Bento de Sousa e a adaptação a estalagem
A descrição mais antiga que possuímos do palácio data de 1892. É da autoria
do erudito azeitonense Oliveira Parreira que, num artigo em forma de conto
na Revista Illustrada, nos fornece uma exposição fidedigna da edificação7. Nela
nos dá conta de substanciais alterações na casa, levadas a cabo por este ilustre
clínico. Parafraseando Oliveira Parreira, o Dr. Manuel Bento de Sousa tem alterado
bastante o antigo aspecto do palácio; quer mandando arrancar plátanos e olmos que ensombravam bastante o pátio central, quer rasgando janelas nas faces interiores do
edifício e na fachada oriental que tinha só além das janelas das torres umas pequenas
e desgraciosas frestas de um e do outro lado do portão o que dava ao edifício, visto desse
7 Oliveira Parreira, A. M. – “Quinta das Torres” in Revista Illustrada, nº60, Lisboa, 1892, págs. 232/7.
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lado, o aspecto sombrio de uma clausura, quer modificando as frontarias ao sul e a nascente. Os dois quadrados que ladeavam o lago eram, ainda em 1839, segundo
o nosso autor, plantados de buxo formando labirinto em desenhos regulares, estando
agora ajardinados à inglesa. Também o parapeito que forma o balcão norte do conjunto lago/jardins, tinha sido ornado de estatuetas de deuses da mitologia, de gesso ou
de barro pintado de branco, entremeadas com vasos de flores. A moda (...) destruiu toda
aquela bonecada, só poupando o Neptuno do templete do lago, até que a pedrada de um
gaiato partiu o último ídolo, que foi substituído por uma pequena pirâmide.
Joaquim Rasteiro, pela mesma época, descreve o brasão que a Quinta ostentara no seu portão principal8. Sobre a porta do pátio há um escudo oval, cujo
campo agora é ocupado pelo monograma do actual proprietário (Dr. Manuel
Bento de Sousa). Até 1879 tivera o brasão dos Corte Reaes, antigos proprietários da casa. Esse brasão tinha a particularidade, segundo Rasteiro, de apresentar escudo quartelado, com as quinas nos 1º e 4º quartéis, mas era notável
que em vez dos chamados cinco dinheiros cada uma das figuras continha dez
e os castelos da orla eram nove. Nos 2º e 3º quartéis, seis costas, e no chefe uma
cruz de largos braços.
Em 1947, a família Bento de Sousa, consciente de possuir um admirável edifício de valor turístico de 1ª classe, decide facultar ao público o acesso a uma
parte das numerosas dependências – justamente as que, voltadas a norte,
deitam para um lago maravilhoso – adaptando-as a Casa de Chá e pequeno
hotel9.

V – Fillipo Terzio e a autoria do projecto
Como temos vindo a salientar, a arquitectura da Quinta das Torres constitui
um enigma pelo seu espírito vincadamente erudito e italianizante, sem paralelo em outros casos da arquitectura doméstica portuguesa. Situada na mesma vila de Azeitão, a Quinta da Bacalhoa apresenta uma morfologia e estrutura de grande erudição, não deixando, porém, de exibir elementos afectos a
uma arquitectura vernacular que encontra paralelo noutros edifícios – veja-se
o caso dos torreões com cúpulas gomadas muito idênticas à Torre de Belém.
A Quinta das Torres respira, no entanto, um clima principesco e uma intimidade palaciana, manifestada na opção por um piso nobre em piso térreo,
aproximando a casa a uma tipologia de villa rústica divulgada por Palladio.
A autoria do projecto tem sido atribuída ao arquitecto António Rodrigues10,
que aparece vivendo em Setúbal no ano de 1579, sendo referido como Senhor
Antº Rodrigues cavaleiro de El-Rey e meestre moor de suas obras. Além de mestre das

8 Rasteiro, J. – “Notícia Arqueologica da Peninsula da Arrábida” in O Archeologo Português, Vol. III, Nºs 1 e 2,
Lisboa, Jan/Fev. 1897, págs. 18-19.
9 Nunes Ribeiro, J. – “Dois Palácios de sonho em Azeitão” in Revista Panorama, Lisboa, Vol. VI, nº34, 19478,
págs.27-28.
10 Serrão, Vítor, O Renascimento e o Maneirismo, Editorial Presença, Lisboa, 2001, p. 192.
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obras reais, António Rodrigues foi professor da Aula da Arquitectura do Paço
da Ribeira e autor da Igreja de Santa Maria da Graça de Setúbal (c. 1570). A
este arquitecto é ainda atribuída a autoria do projecto da capela das Onze Mil
Virgens no Convento de Santo António de Alcácer do Sal (c.1557).
Com efeito, tanto a Capela de Alcácer como Santa Maria da Graça evidenciam
uma geometria com consequências na clareza de articulação espacial com um
desenho forte e limpo, de perfil clássico, que se assume, aliás, como veículo
fundamental da sua poética.
A tendência de António Rodrigues, afecta a uma corrente autóctone caracterizada por um certo classicismo descarnado pautado por volumes robustos e
planos de fachada lisos, com aberturas de janelas reduzidas a expressões geométricas, afasta-se, porém, do espírito mais palaciano da Quinta das Torres.
Da obra deste arquitecto ressalta uma aproximação à arquitectura militar e
um sentido vernacular que se desvia do carácter assumidamente cosmopolita
da Quinta das Torres, sugerindo um arquitecto de gosto internacional e formação italiana.
Numa avaliação global da arquitectura e dos arquitectos da época, a figura do
italiano Filippo Terzio parece adequar-se não só à arquitectura da Quinta das
Torres, como à figura e aos gostos de D. Diogo d’Eça.
Na realidade, a década de oitenta do século XVI, coincidindo com o período de construção da casa, é marcada pela figura deste arquitecto que de uma
forma mais ou menos directa se ocupa dos mais importantes e emblemáticos
edifícios desta época. Nestes projectos encontram-se as transformações do
Palácio Real da Ribeira, Igreja de São Vicente de Fora ou do Convento de Cristo em Tomar. No caso do Paço da Ribeira o próprio autor refere, numa carta
enviada para Itália em maio de 1581, a elaboração das respectivas plantas e alçados, escrevendo: qua intrarà all’ultimo di questo mese S. maestà, la quale mi diede di
carico di accomodar questo palazzo nel modo che la prefata Maestà ed io determinammo
sopra le piante e profili11.
Chegado a Lisboa em 157612, Filippo Terzio pautava-se por uma sólida formação artística e intelectual a que se juntava uma larga experiência construtiva,
que explica a entrega de tão importantes projectos. Da sua formação e experiência em Itália o autor estivera ao serviço do Duque de Pesaro, Guidobaldo
della Rovere, assim como do Duque de Urbino, permanecendo nesta região
por um espaço de quinze anos. Deste período são conhecidos os projectos
do Palazzo Cívico de Fossombrone (1564-1571), a Torre Sineira da Igreja de
Orciano e a direcção dos trabalhos da fortaleza de Urbino (1571-1574).
Pouco tempo depois da sua chegada a Portugal, Filippo Terzio acompanha as
tropas de D. Sebastião a Alcácer Kibir. Sobrevivendo a esta desastrosa batalha,
11 Battelli, Guido, Filippo Terzi architetto e ingegnere militare in Portogallo 1577-97, ed. lit. Henrique Trindade
Coelho, Florença: Tip. Alfani e Venturi, 1935, p.13
12 Santos, Reinaldo dos – “A Vinda de Filipe Tércio para Portugal” in RBAN, Belas Artes, nº3, 1951.
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Terzio é preso mas consegue evadir-se e voltar ao reino, usufruindo a partir
daqui de uma clara protecção por parte de Filipe I.
No domínio da arquitectura doméstica é-lhe atribuída a galeria do Palácio dos
Bispos de Coimbra. As intervenções de Terzio neste palácio integram-se na
sua presença nesta cidade, para onde se desloca em 1583 para examinar a ponte do rio Mondego e os mosteiros de S. Francisco e de Santa Clara13. Da análise
arquitectónica desta galeria-varanda transparece um refinado gosto no desenho cuidado das proporções e detalhe das colunas toscanas encimadas por
colunas jónicas, com claras afinidades ao projecto da Quinta das Torres.
Quanto às possíveis aproximações de Filippo Terzio ao projecto da Quinta das
Torres, sabemos que o autor se desloca para a zona de Setúbal para assumir
o importante projecto e construção da fortaleza de São Filipe. Da sua estadia
na região seria natural o encontro com D. Diogo d’Eça, dadas as afinidades
artísticas e culturais entre estas duas personagens, pautadas por uma mesma
cultura humanista e gosto pela antiguidade clássica. Cabe ainda referir que D.
Diogo e Terzio tinham idades muito próximas, tendo o primeiro morrido em
1597 e o segundo em 1594.
Dentro de possíveis inspirações quanto à arquitectura e programa da Quinta
das Torres, ela parece apresentar claras analogias ao Palácio Ducal de Pesaro,
que Terzio tão bem conhecia. Entre as afinidades destes dois projectos destaca-se o programa de pátio interior, com quatro entradas centrais em cada
ala e entrada principal pelo pátio com serliana idêntica à Quinta das Torres.
As semelhanças a este palácio14 acentuam-se ainda com o raro esquema de
torres nos cantos salientes e a cobertura em terraço que permite o usufruto
da paisagem envolvente.
São, porém, os famosos painéis de azulejos em majólica, de Orazio Fontana,
encomendados em Urbino (onde Terzio tinha vivido), que nos permitem
uma mais documentada aproximação deste artista ao projecto da Quinta das
Torres, explicando por outro lado a encomenda e chegada a Portugal destes
raríssimos painéis.
Na realidade, Filippo Terzio mantém em Portugal contínuos contactos com
Itália, em particular com o Duque de Urbino de cuja cidade era a famosa família de ceramistas Fontana. Através desta correspondência podemos confirmar
o prestígio de Terzio junto do Duque, por quem intercede junto de Filipe II
para ser admitido na Ordem do Toison d’Or – uma das mais prestigiadas ordens europeias. Mais significativo é, porém, o facto de Tercio se assumir como
intermediário de presentes reais e encomendas.
Da correspondência de Filippo Terzio para Itália, podemos constatar que este
arquitecto mantinha estreitas relações com altas figuras da sociedade italia13 Sousa Viterbo, Dicionário Histórico de Arquitectos, Engenheiros e Construtores Portugueses, Lisboa, Casa da Moeda
- Imprensa Nacional, 3ª ed., vol. III, 1988, p.96.
14 Francisco de Holanda desenha este palácio pela sua importância no seu Livro de Antigualhas,
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na, entre elas o Duque de Urbino para quem envia objectos vindos da Índia,
como refere numa carta: ora se trattava di mandarele alcuna cosa di queste che son
venute dall’ Indie15. Ainda como intermediário Terzio encomenda, em 1588,
para o conde de Portalegre (mordomo-mor do rei), uma pintura de Federico
Barocci, eminente pintor de Urbino.
É esta actividade de mediador diplomático de peças de arte que pode compreender a vinda para Portugal de tão raros painéis, cuja encomenda obrigava
a um conhecimento do que melhor era feito em Itália. Santos Simões aventava
a hipótese de uma viagem de D. Diogo D’Eça a Itália, de que não existe, no
entanto, qualquer referência documental.
Se não é conhecida documentalmente nenhuma estadia de D. Diogo D’Eça
em Itália, os seus gostos pela filosofia antiga aproximavam-no naturalmente
de um arquitecto de sólida cultura artística e consistente formação humanista.

VII - Programa arquitectónico e morfologia exterior
Na sua concepção geral, a Quinta das Torres apresenta uma invulgar tipologia arquitectónica de casa-pátio onde o andar nobre se situa no piso térreo, recolhendo-se num vasto pátio interior. A opção claramente horizontal,
conferindo à arquitectura um raro clima de refinada intimidade, integra-se
claramente numa tipologia de Villa italiana, da qual Palladio será o grande
divulgador através das suas publicações. Menos comum é, porém, a opção por
um modelo de casa estruturada em volta de um pátio interior. Se não encontramos esta tipologia em Palladio, esta opção recua a uma tradição romano –
mediterrânea, de que encontramos exemplos em Portugal, como a Quinta da
Ribafria, em Sintra, ou o Paço do Duque D. Jaime, em Vila Viçosa.

Fig. 7 Perspectiva da Quinta das Torres

15 Battelli, Guido, Filippo Terzi architetto e …., Cit. Supra, nota nº11, p. 68
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Nas suas afinidades estilísticas o projecto da Quinta das Torres parece inspirar-se, porém, de forma mais directa no Palácio da Quintan de Pesaro, que
Tercio tão bem conhecia. Nas semelhanças entre estes dois edifícios destaca-se o programa de grande pátio central, com o esquema ortogonal e simétrico
de quatro entradas colocadas ao centro de cada fachada do mesmo. Formando
uma hierarquização, este esquema ortogonal é salientado por um eixo principal de aproximação à casa que, no lado sul, apresenta uma primeira entrada principal marcada, no caso da Quinta das Torres, por um meio círculo ou
meia laranja. Com as alterações das vias de aproximação à propriedade, esta
primeira entrada situada na zona sul perdeu as suas funções iniciais, passando a entrada da quinta a processar-se num actual portão localizado na zona
norte. Pensamos ter sido neste período que os portais de entrada tenham sido
alterados, passando o portal de entrada virado a sul (com as armas da família)
para a fachada virada a nascente.
A lógica arquitectónica interior permanece, e esta primeira entrada do edifício dá acesso a um grande vestíbulo abobadado que permitia, pelas suas proporções, a entrada de cavalos, coches e liteiras. Neste grande vestíbulo rasgam-se, ainda hoje, dois largos portais para a esquerda e direita onde se fazia
o encaminhamento dos cavalos para as cavalariças e os coches ou seges para
as cocheiras. Neste vestíbulo de entrada outras portas serviam a passagem de
servos e criados, situando-se nesta zona as áreas, de serviço e apoio à casa.

Fig. 8 Pátio interior com a entrada da zona senhorial da casa

Em contraponto com a entrada de serviço localiza-se, a norte do pátio central, a entrada e o corpo de habitação senhorial. De salientar, e afirmando-se
como uma clara tradição de villa italiana, este corpo de habitação senhorial
autonomiza-se do conjunto arquitectónico dos serviços de apoio sendo demarcado por um sistema de altos telhados de quatro águas em contraponto
com as outras alas da casa que apresentam uma cobertura em terraço.
De forma emblemática a entrada senhorial é assinalada por um patim com
três degraus, que dando acesso a um átrio, é enquadrado por uma serliana de
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linhas de apurado desenho. Elemento arquitectónico muito divulgado a partir do Tratado de Serlio, vemos esta solução ser aplicada por Terzio no Claustro do Convento de Tomar, ou por António Rodrigues no nartex da entrada da
Igreja de Nª. Srª. da Graça de Setúbal.
Elementos fortemente originais e inusitados, são as duas altas pirâmides ou
obeliscos que salientam a entrada deste núcleo senhorial. Sem expressão em
tratados ou outras publicações arquitectónicas da época, pensamos que a inspiração destes obeliscos terá origem numa observação directa das ruínas de
Roma. A estadia de Filippo Terzio nesta cidade, ocupado nas obras de edifícios anexos a São Pedro do Vaticano, poderá ser uma explicação para uma
citação de forte sentido erudito e emblemático.
Mais perto de uma tradição autóctone são as ameias que rematam várias fachadas do edifício. Conferindo um sentido militar, que recua aos finais da
Idade Média, estas integram tradições portuguesas comuns nas quintas e palácios do século XV e XVI. São exemplos desta tradição casos como a Quinta
da Ribafria em Sintra, a Quinta de Vale Flores em Santa Iria da Azóia, o Palácio
dos Almada-Carvalhais, em Lisboa ou ainda o Palácio Real de Sintra. Numa
mesma linha, pensamos que a Quinta da Bacalhoa teria igualmente ameias
no seu projecto quinhentista. Cabe salientar que na fachada virada a sul as
duas pequenas torrinhas denotam um gosto claramente oitocentista acusando uma obra tardia, talvez do período do Dr. Manuel Bento de Sousa.

VIII - A loggia e os elementos arquitectónicos
Em clara articulação estética com a estrutura do átrio de entrada em serliana,
abria-se uma vasta loggia que, ao centro da fachada virada a norte e sobranceira
ao lago, se estruturava em função do sofisticado tiempetto.
Esta loggia terá, no entanto, desaparecido durante o séc. XVIII - decorrendo
de novos padrões de maior conforto que contribuíram para a perda de um
elemento fundamental da composição e lógica de todo o programa arquitectónico da Quinta das Torres.
Detectado pela primeira vez por Santos Simões, este grande especialista reparou que os painéis de azulejos, situados na parede da galeria virada sobre
o lago, eram de feitura já do século XVIII, correspondendo ao fecho da antiga
arcada da loggia. Esta alteração retirou toda a lógica do programa distributivo
interior que se organizava axialmente entre o átrio de entrada, a sala grande
e esta loggia, estruturando todos os espaços que se desenvolvem a nascente
e poente.
A confirmação da existência da antiga loggia e da sua importância na lógica
do programa arquitectónico é corroborada pelo facto das portas de ligação à
grande sala central e às laterais apresentarem molduras sobrepujadas por arquitrave e cornija, anunciando uma relação com o exterior que no século XVIII
já não existia.
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No sentido de restituir a lógica e coerência de todo o programa arquitectónico dos interiores, o Arq. Carlos Ramos realizou um conjunto de estudos para
devolver a antiga loggia à casa, proposta que ficou, no entanto, em projecto.
Além do fecho da antiga loggia, uma análise atenta do desenho das janelas e
respectivas molduras, que se abrem nos diferentes alçados da casa, denota
que ao longo dos séculos a casa recebeu diferentes campanhas de obras.
Para o entendimento destas alterações, o texto de Oliveira Parreira, escrito
nos finais do século XIX, mas referindo-se a memórias antigas, fornece preciosos elementos. Neste artigo o autor refere que o Dr. Bento de Sousa, ao
longo da segunda metade do século XIX tem alterado bastante o antigo aspecto do
palácio; quer mandando arrancar plátanos e olmos que ensombravam bastante o pátio
central. Mais significativo é o facto do proprietário ter rasgando janelas nas
faces interiores do edifício e na fachada oriental que tinha só além das janelas das
torres umas pequenas e desgraciosas frestas de um e do outro lado do portão o que dava ao
edifício, visto desse lado, o aspecto sombrio de uma clausura. O texto descreve ainda
que o proprietário teria modificado as frontarias ao sul e a nascente16.
Através deste texto podemos assim constatar documentalmente que as actuais janelas das fachadas exteriores foram alteradas nas suas lógicas iniciais.
No caso da fachada nascente, as actuais janelas correspondiam a frestas ou
pequenas janelas que salientavam o carácter militar do exterior da casa. Nas
outras fachadas não são evidentes as lógicas que presidiram às suas alterações.
Na fachada poente a análise da actual sequência de janelas mostra variações
de ritmo e desenho, sugerindo terem sido aqui abertas janelas sobre o desenho original. A atestar este facto, as molduras das janelas de peito são rematadas em cima por pequenas molduras com um acabamento e desenho que
sugere uma intervenção do século XVIII.
Quanto ao desenho das portas e portais que se distribuem pelo programa arquitectónico, estes elementos e respectivas molduras parecem ter guardado
uma maior coerência. Marcando uma clara hierarquia dos espaços, os portais
que marcam entradas ou passagens mais importantes, são sobrepujados por
arquitrave com cornija clássica dividida com friso e moldura. A salientar a sua
importância, as molduras são tratadas em brecha da Arrábida, que encontramos a realçar os espaços sociais e de representação. Esta hierarquização repete-se na sequência do portal de entrada para a salla e da salla para a antiga
loggia, onde ambos são ainda sobrepujados por óculo.
Ainda numa lógica de sinalização da função dos espaços, as portas que dão
acesso às zonas sociais, como salas e ala dos quartos, exibem molduras em
curvatura, apresentando-se em moldura recta nas zonas de serviços e criados.
Numa análise do desenho das diferentes molduras de portais e janelas, salientamos as alterações efectuadas ao desenho das janelas da fachada virada a sul com o fecho da antiga loggia a parede recebeu por consequência novas janelas.
16 Oliveira Parreira, A. M. – “Quinta das Torres” in Revista Illustrada, nº60, Lisboa, 1892, págs. 232-7.
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IX - Os Jardins: o tempietto e o lago espelho de água
Apesar da inspiração italiana de todo o projecto, a Quinta das Torres apresenta influências autóctones ao integrar o lago-espelho de água como elemento
fundamental e estruturante de todo o conjunto arquitectónico e paisagístico. Aqui as referências à Quinta da Bacalhoa são notórias, integrando-se este
lago, com funções de tanque de rega, numa tradição dos jardins portugueses
do sul do país - a Quinta da Ribafria, em Sintra, ou a mais antiga Quinta da
Torre da Amoreira, em Montemor, são exemplos de referência.
O lago, pela sua extensão, permite o uso de um pequeno barco de recreio para
desfrutar do fresco nas quentes tardes de verão. Ao centro do lago a casa de
fresco acentuava uma vivência quotidiana, típica dos jardins portugueses, de
um estar intimista e privado.

Fig. 9 Grande lago com ao centro casa de fresco em forma de tiempeto.

Localizada no centro do lago, a concepção e tratamento desta pequena casa
de fresco toma aqui a forma de tiempeto, revelando-se num dos elementos mais
eruditos e renascentista de todo o conjunto. Na realidade o tema do tiempeto,
de planta centralizada, ocupou lugar central em toda a tratadística renascentista, como a forma perfeita por excelência, o que fazia Palladio afirmar, em
1570, que a forma mais perfeita e mais excelente dos templos é a redonda …, finalmente,
como todas as suas partes estão a igual distancia de um ponto central, é a mais apropriada
para testemunhar a unidade, o Ser infinito, a uniformidade e a justiça de Deus.
Pelo texto de Oliveira Parreira sabemos que o pequeno edifício era encimado
por uma estátua de Neptuno que a pedrada de um gaiato partiu (…) foi substituído
por uma pequena pirâmide.
Nas suas belas linhas, o tiempetto é coroado por zimbório sustentado por arquitrave e colunas toscanas ligadas por arcos de volta perfeita. Estas colunas
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repousam num parapeito interrompido por dois pequenos ancoradouros que
permitiam a chegada e desembarque do esquife ou gôndola, servindo o tempietto para local de merenda ou simplesmente como calmo refúgio de estar.
Pelas suas proporções e funções de tanque de rega, o grande lago serviria um
conjunto mais vasto de espaços paisagísticos que se foram perdendo com as
vicissitudes dos tempos. Situados a cotas mais baixas, estes terraços seriam
regados pelas águas do tanque. Pelas descrições de Oliveira Parreira podemos
comprovar a existência, ainda nos meados do século XIX, de dois terraços decorados de labirintos de buxo, que se localizavam de cada lado do grande lago
o jardim occupa um longo rectângulo, parallelo à fachada norte, alevantado como um terraço 4 a 5 metros sobre o terreno adjacente … este rectângulo é dividido em três quadrados,
sendo o do meio occupado pelo lago … os outros dois quadrados são actualmente squares
ajardinados à inglesa, mas antigamente eram plantados de buxo formando labyrinto,
em que a curva circular e o ângulo predominavam. De acordo com os requintados
padrões estéticos da casa, os jardins eram ornados de estátuas e vasos como
refere mais uma vez Oliveira Parreira ao escrever: o parapeito que forma o balcão
norte d’aquella espécie de terraço era ainda em 1839 ornado de estatuetas de gesso ou de
barro pintado de branco, entremeadas com vasos de flores17.
De acordo com os cânones de gosto da época, este terraço seria delimitado
por muros onde se encostavam bancos e alegretes forrados de azulejos. Estes
altos muros separariam este espaço dos terrenos agrícolas envolventes.
Convém referir que a presença de grandes árvores nos actuais jardins corresponde a um gosto romântico; característico dos séculos XVI e XVII eram as
laranjeiras e as latadas, em caminhos revestidos de tijoleira. Construídos entre
os finais do século XVI ou inícios do século XVII os jardins da Quinta de Alcântara foram descritos na época, evocando o ambiente dos jardins da Quinta das
Torres. Constatamos aí que o primeiro terraço era dividido por caminhos debruados com parreiras todas com seus pilares de alvenaria e madeiramentos com linhas
de ferro; o segundo terraço apresentava-se com vinhas e arvores de fruto rematado por hum alpendre de madeiramento com hum nicho e assentos de pedra e azulejo e
tem hua fonte de muito boa agoa em que estão três figuras cubertas com seu alpendre e junto
a ella hu tanque grande e nobre com três satyros e junto ao dito tanque esta hu aposento de
casas que serve de hospedes com sua varanda e logeas por baixo. O terceiro apresentava
dois aposentos de casas piquenas com repartimentos por baixo dellas que servirão para aves e
junto a estas casas está hu portal grande propianho que sae as terras do casal da dita quinta
tem ruas de paredes de muro com seus pilares per cima que bermam as parreiras que vão por
cima. Quanto ao último terraço designado pelo laberinto era igualmente evolvido por hum muro que tem sete nichos com figuras de relevo e a outra banda do pombal pelo
poente fica outra parede que tem três nichos e oito figuras de relevo e três capelas18.
17 Oliveira Parreira, A. M. – “Quinta das Torres” in Revista Illustrada, Ob. Cit., nº60, págs. 234.
18 Castilho, Júlio de – A Ribeira de Lisboa, vol. III, Lisboa, 3ª ed., CML, 1960, nota de Luís Pastor de Macedo,
p.246-247.
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X - Apropriação funcional e simbólica dos espaços
É talvez na estrutura e lógica da distribuição dos espaços interiores que a arquitectura da Quinta das Torres se aproxima mais das soluções de villa italiana
divulgadas por Palladio.
Contrariamente a uma tradição portuguesa, a planta da casa apresenta uma
simetria absoluta a partir do vestíbulo de entrada e do salão central, contrariando a lógica portuguesa que se estruturava numa sequência hierarquizada
de salla, antecâmaras, câmaras e guarda-roupa.
Esta estrutura sequencial, que de espaços maiores e mais públicos, vai evoluindo para compartimentos mais íntimos e privados, interliga-se com um
modelo de planta em L que, herdada dos finais da Idade Média, vemos reaparecer de forma mais ou menos sistemática, tanto em paços urbanos como
rurais. Se dos exemplos estudados, a Quinta da Bacalhoa é o mais representativo deste programa em L, outros casos que atrás analisámos como a Quinta
da Ribafria ou a Quinta de Santiago, em Sintra, revelam a mesma tendência.
Nesta progressão orgânica de espaços, a entrada tende a situar-se num lado
do corpo principal, permitindo a tradicional sucessão de compartimentos.

Fig. 10 Planta do piso térreo

Em casos de maior escala e complexidade, este L evolui para um conjunto de
três ou quatro corpos em U, envolvendo um pátio interior, sendo perceptível
uma estrutura distributiva que, situando os compartimentos de maior representação no corpo da fachada principal, se vai desenvolvendo para as traseiras, em compartimentos mais pequenos e privados.
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A planta da Quinta das Torres apresenta, porém, uma racionalidade e simetria que submete todo o conjunto a uma ordem integradora de manifestada
erudição.
Numa articulação entre planta e morfologia exterior, o programa interior divide-se entre uma zona de serviços, situados na zona sul, e uma zona de espaços sociais e de representação, localizados na zona norte da casa.
Cabe salientar que se o programa interior mostra uma estrutura racional e de
marcada influência italiana, na sua vivência este programa teria que se submeter às tradições e formas de apropriação portuguesas, reguladas pelas etiquetas e costumes praticados pela alta nobreza.
Assim a sala central, caracterizada pelas suas maiores proporções e situada
logo após o átrio de entrada, seguia as normas estabelecidas para a casa senhorial em Portugal. Nas suas atribuições originais, esta sala central correspondia a funções de representação que Bluteau define no seu Vocabulário porque na salla se costuma descansar e esperar até que venha a pessoa com que se hade fallar …
e porque em dias de banquete e festas alguns vezes se salta e dança na sala19.

Fig. 11 Salla, que no século XVI correspondia a um espaço de social de encontro e grandes festas

A salla, como era designada, tinha assim até o século XVIII uma função de
grande espaço de representação, sendo lugar para festas e cerimónias familiares. No dia-a-dia servia como espaço intermédio entre o exterior e o interior,
acumulando funções de lugar de espera dos visitantes antes de serem introduzidos nas zonas mais interiores e íntimas da casa.
A estas funções de espaço de espera estão ligados os dois pequenos compartimentos situados, de forma simétrica, junto à entrada da Quinta das Torres.
Sugerem funções de câmara de moços, espaço onde dormiam os camareiros ou
criados de atendimento. Quanto à actual capela, toda a sua lógica e equipamento decorativo fixo – retábulo e azulejaria - correspondem a uma adaptação de meados do século XVIII, período de fabrico dos azulejos.
19 Bluteau, Rafael – Vocabulário Português e Latino, Lisboa, Officina de Pascoal da Sylva, Tomo VII, 1716, p. 440.
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No que concerne à distribuição dos restantes espaços de representação, a
sua organização absolutamente simétrica sugere uma subdivisão de compartimentos, organizada em termos do elemento feminino e masculino. Cada
conjunto dividia-se, por sua vez, num esquema tradicional de antecâmara, câmara e guarda-roupa.
Embora sem a mesma simetria, esta separação aparece referida documentalmente, sobretudo nos palácios reais do século XVI, onde surgem apartamentos adstritos ao rei e à rainha; aparecem também nas habitações da grande
nobreza referências a compartimentos para uso feminino, designadas como
câmaras de estrado ou casas de mulheres e, no caso masculino, compartimentos
como scriptorium, camarim ou saleta de fora.
Nesta lógica e como hipótese interpretativa, pensamos que a zona residencial,
mais recolhida, virada a poente e perto da ala dos quartos, seria vocacionada
para o elemento feminino e, por oposição, a zona residencial virada a nascente, mais aberta sobre o exterior, seria vocacionada para o elemento masculino.
Em ligação directa com a salla, as duas antecâmaras – masculina e feminina –
serviam funções de estar e receber com uma certa formalidade. Nos finais do
século XV o rei D. Duarte define, no seu Leal Conselheiro20,este compartimento
como o lugar em que custuam estar seus moradores e alguus outros notáveis do reyno 21.
A câmara, com funções de quarto de dormir até ao século XVIII, servia também de lugar mais íntimo de receber; D. Duarte confirma-nos ao referir a câmara como o lugar onde os mayores e mais chegados de casa devem aver entrada.
Quanto ao guarda-roupa ou transcâmara, D. Duarte descreve-o como o lugar
onde sse costumam vestir, que pera mais speciaais pessoas pera ello pertencentes se devem
apropriar. Verificamos que este espaço se pode desmultiplicar em mais de um
compartimento, servindo também para zona de dormir de criados.
Nesta interpretação dos interiores do projecto original da casa, assinalamos
que a sua concepção, já nos finais do século XVI, corresponde efectivamente a
uma maior etiqueta e complexificação da estrutura interior da casa da grande
nobreza. Decorrendo de uma etiqueta mais complexa, parece integrar-se a
pequena sala (nº5), localizada no torreão do canto da zona nascente-norte.
Com uma ligação directa para o exterior e uma antiga lareira de chão, este
espaço adapta-se claramente a funções de saleta de fora, onde os senhores da
casa podiam receber e tratar de assuntos com pessoal menor sem recorrer aos
salões do interior.
A descrição do interior do palácio do conde de Vila Franca pelo seu proprietário dá-nos uma definição das funções deste espaço ao descrever que na “saleta
de fora tinha um docel de seda amarella com franja de oiro, bem velho”22. A
existência de um docel, com franja de oiro bem velha dá-nos conta que esta
20 D. Duarte, Leal Conselheiro, (ed. crítica e anotada por J. M. Piel), Lisboa, Lvrª Bertrand, 1942, p.303.
21 IDEM, Ibidem, p.303.
22 Braacamp Freire, Anselmo, O Conde de Vila Franca e a Inquisição, Imprensa Nacional, Lisboa, 1899, p. 46.
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pequena sala servia, no dia-a-dia para receber ou dar audiências a pessoas de
condição social menor.
Os dois compartimentos localizados no primeiro andar dos dois torreões,
pelo seu carácter menos comum, deveriam corresponder a funções mais raras, dependentes dos gostos dos donos da casa. Pelas suas médias proporções
e situação de certa privacidade estes espaços estariam vocacionados para a localização de scriptorium, camarim ou sala da livraria; para a zona feminina poderiam receber funções de sala de estrado ou casa das mulheres, como encontramos
referenciado em palácios do século XVII.
A ala virada a poente, com uma sequência de compartimentos ligados por corredor e com entrada privativa a partir do pátio, parece corresponder a aposentamentos de familiares, como encontramos referido na planta dos finais do século
XVI do Palácio dos Duques de Bragança em Lisboa. Caso inédito na arquitectura doméstica portuguesa, este conjunto de câmaras de dormir está ligado por
extenso corredor, marcado a meio por uma entrada para o pátio central, o que
permitia a entrada e saída independente dos familiares ou convidados.
Em oposição à entrada do corpo de habitação dos senhores da casa, situavam-se os serviços de apoio às refeições. No século XVI e até ao século XVIII não
existia um compartimento fixo de casa de jantar, podendo as refeições serem
servidas em espaços mais privados de câmaras. No caso dos homens, as refeições seriam muitas vezes servidas junto das cozinhas, no espaço da oucharia,
que correspondia à despensa ou arrumos de viveres ou na manteeiria, espaço
que servia a preparação de alimentos como manteiga, banha ou enchidos.
Os dois torreões da zona sul apresentam um esquema de interiores autonomizados, com entradas para o exterior que sugerem aposentamentos independentes de criados de hierarquia superior, caso do mordomo ou criada grave, que vemos documentalmente auferirem de apartamentos independentes
com a sua família.

XI – Programa de azulejaria
Se a azulejaria na Quinta das Torres não assume a importância decorativa da
Quinta da Bacalhoa, os seus interiores guardam dois grandes painéis de azulejos de raríssima qualidade e únicos no Mundo. Situados na antiga galeria,
estes painéis apresentam dois temas da Eneida de Virgílio, respectivamente
o Incêndio de Tróia e a Morte de Dido. Pelas características técnicas e artísticas,
Santos Simões atribuiu estes painéis23 à escola de ceramistas Fontana de Urbino e ao seu mais notável pintor: Orazio Fontana.
Concentrados no fabrico e pintura das mais variadas peças de cerâmica, esta
oficina não produziu, porém, nada de idêntico em escala a estes grandes painéis, o que lhes confere a sua raridade ímpar.
23 Santos Simões, João M., Azulejaria em Portugal nos séculos XV e XVI, Lisboa, FCG, p. 85.
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Fig. 11-12 Painéis de azulejos com o tema Incêndio de Troia e Morte de Dido, atribuídos pela sua excepcional qualidade a Orazio Fontana de Urbino

De fabrico português, mas de inequívoca qualidade estética, são ainda os
painéis que se distribuem nas paredes da antiga loggia. Neste conjunto, se os
painéis das paredes sul, nascente e poente correspondem ao século XVI, os
painéis da parede norte são do século XVIII, comprovando a transformação
da antiga loggia em sala.
Na sua maioria apresentam cenas mitológicas alternando com cenas venatórias; cenas das Metamorfoses de Ovídio, com representações de Marte, Vénus
e Cupido, Acteón surpreendendo Diana no banho, Cupido forjando as setas
etc. Nos seus temas e composição estes painéis apresentam claras semelhanças com um banco-alegrete situado nos jardins da Quinta da Bacalhoa, com
representação do Rapto da Europa. Encontramos aqui um traço muito idêntico
entre estes painéis, com a mesma cercadura de óvulos em azul, assim como
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uma rica paleta de cores em verdes, azuis, amarelos e ocres. Embora com outra escala, estes painéis apresentam igualmente semelhanças como os azulejos da capela de São Roque, assinados por Francisco de Matos e datados de
1584. Na sua qualidade e léxico decorativo, os painéis de azulejos da actual
galeria integram-se num ciclo-produção de alta qualidade associado a Francisco de Matos e à sua oficina.
Quanto aos azulejos do século XVIII, que completam a sala da galeria, salientam-se pela sua grande qualidade de desenho que, afastando-se ligeiramente
dos painéis do século XVI, mantém uma mesma paleta de cores e uma notória
delicadeza de desenho.
Digno de nota são as substituições e restauros que os painéis do século XVI
apresentam, resultantes da campanha de obras do séc. XVIII, indiciando o
aproveitamento de azulejos vindos de outras partes da casa ou jardim que se
foram perdendo.
Além dos painéis de azulejos figurativos, as salas de representação apresentam
painéis de azulejos com efeitos enxaquetados24 de cores lisas. Usando a alternância regular de duas cores – branco e azul ou branco e verde – estas composições orientam-se diagonalmente, reforçando linhas de força com introdução de elementos quadrados e rectangulares. Já de meados do século XVIII
são, por sua vez, os painéis de azulejos em azul e branco da capela. De desenho
fino e delicado, este conjunto destaca-se pela sua qualidade de execução.
Dispersos em pequenos apontamentos, encontramos também azulejos, caso
do conjunto colocado como espaldar numa mesa de brecha da Arrábida situada na entrada para os quartos. Datáveis da segunda metade do séc. XVII, pela
sua decoração de alcachofras em azul e amarelo, estes azulejos normalmente
usados em largos painéis parecem corresponder a um aproveitamento de antigos azulejos aplicados nos interiores ou nos jardins.

24 Os enxaquetados correspondem à aplicação de azulejos enviesados a 45º, jogando com efeitos simples de
claro-escuro à maneira de um tabuleiro de xadrês.
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Alexandra Trindade Gago da Câmara
Historiadora de Arte; doutorou-se em História de Arte Moderna na Universidade Aberta onde é Professora Auxiliar e vice-coordenadora do Mestrado
em Estudos do Património. As suas áreas de investigação e ensino são as Artes
Decorativas, o Património artístico dos séculos XVII e XVIII. É investigadora
integrada do Centro de História da Arte e Investigação Artística (CHAIA) da
Universidade de Évora e colaboradora do Centro de Investigação e Tecnologia das Artes - Universidade Católica. Escola das Artes – Universidade Católica Portuguesa – (CITAR) (Linha de Artes Decorativas) e da ARTIS - Instituto
de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (linha
Rede de Investigação em azulejo).
Tem como principais áreas de trabalho os séculos XVII e XVIII nas Artes Decorativas, Iconografia, Cenografia, Arquitetura civil e História Urbana, destacando-se a Azulejaria. Neste âmbito tem publicado diversos estudos e livros e
realizado conferências no estrangeiro e em Portugal.

Ana Cláudia Silveira
Ana Cláudia Silveira licenciou-se em História na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em 1994, encontrando-se
atualmente a preparar uma dissertação de doutoramento em História Medieval, desenvolvendo investigação sobre Setúbal sob orientação da Professora
Doutora Amélia Aguiar Andrade.
É membro do Instituto de Estudos Medievais (FCSH/NOVA) e integra a equipa da Cátedra UNESCO “O Património Cultural dos Oceanos”, que funciona
sob coordenação do CHAM – Centro de Humanidades (FCSH/NOVA).
Desempenha funções como técnica superior na Câmara Municipal do Seixal
desde 2000, onde tem desenvolvido investigação e projetos expositivos relacionados com o Moinho de Maré de Corroios. Entre 2004 e 2006, coordenou
o projeto internacional “Moinhos de Maré do Ocidente Europeu”, financiado
pelo Programa Cultura 2000 da Comissão Europeia.
Tem publicado diversos artigos centrados na organização e desenvolvimento
dos espaços litorais, na gestão territorial promovida pela Ordem Militar de Santiago nos seus domínios e na relação da instituição com outras esferas de poder.
Recebeu, em 2016, o Prémio de História Alberto Sampaio com o trabalho “Lavrar o Mar: a dinâmica da produção de sal em Setúbal no contexto dos salgados portugueses. Etapas de uma afirmação internacional” e, em 2017, foi-lhe
atribuído o prémio Doutor José Silva Maltez do Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão (CIJVS) pelo ensaio “Testemunhos
históricos sobre a evolução da linha de costa em Portugal”.
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Ana Duarte Rodrigues
Ana Duarte Rodrigues é professora no Departamento de História e Filosofia das Ciências da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
É investigadora do CIUHCT, e editora responsável pela revista Gardens &
Landscapes, publicada pela Sciendo. É a investigadora principal do projeto
‘Sustainable Beauty for Algarvean Gardens: Old Knowledge to a Better Future’ (IF/00322/2014) e do projeto ‘Horto Aquam Salutarem: O uso eficaz da
gestão da água nos jardins da Idade Moderna’ (PTDC/HAR-HIS/28627/2017),
financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Tem publicado extensivamente na área de jardins e paisagem sob a perspetiva
da História das Ciências e da Tecnologia.

Ana Lúcia Barbosa
Arquitecta, frequenta em 2015 o Curso de Doutoramento em Arquitectura do
IST-Universidade de Lisboa. Em 1999 termina o Mestrado em Recuperação
do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Évora. Em
1989 conclui a Pós Graduação no Curso de Patologia Reabilitação e Manutenção de Estruturas e Edifícios, no IST. Em 1988 licencia-se em Arquitectura
pela FA-UTL.
Actualmente desenvolve a actividade de Projectista de Arquitectura e de
Coordenação de Projectos na Câmara Municipal de Lisboa onde foi galardoada em 2018 com o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana, na categoria
Impacto Social, com a obra de adaptação parcial do extinto Tribunal da Boa-Hora na Escola Maria Barroso, em 1998 com o 1º Prémio do INH e em 2001
com a Menção do Júri, com as obras do PER do Bairro do Bom Pastor em
Benfica, primeira e segunda fase de intervenção respectivamente. De 2001 a
2003 encontrou-se requisitada ao IPPAR onde desenvolveu diversos Projectos
de Salvaguarda do Património Arquitectónico. De 2002 a 2011 foi docente no
Curso de Arquitectura do ISCTE-IUL, onde leccionou e coordenou disciplinas de Projecto de Arquitectura, do Mestrado em Reabilitação Urbana e Arquitectónica e do Mestrado Integrado em Arquitectura.

António Cunha Bento
António Cunha Bento (n. 1946, Setúbal) possui o Curso Superior de Organização e Gestão de Empresas, desempenhou a sua actividade profissional
nas áreas de Recursos Humanos e Financeira no ramo da indústria naval, tem
prestado colaboração a várias publicações ligadas à região de Setúbal e é sócio de diversas associações da área cultural, integrando os Corpos Sociais da
LASA – Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão, CEB – Centro de Estudos Bocageanos, Associação Cultural Sebastião da Gama, Clube de Coleccionismo
de Setúbal.
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É co-autor com João Reis Ribeiro, Imagens da Península da Arrábida no século
XIX – O Panorama (1837-1868) e Archivo Pittoresco (1857-1868), LASA, 2004; com
vários autores, Património Azulejar de Setúbal e Azeitão, LASA, 2008; com vários
autores, Património Azulejar Religioso de Setúbal e Azeitão, Volume I, LASA, 2009;
com Carlos Mouro e Horácio Pena, Domingos Garcia Peres um setubalense do coração, LASA, 2012.

Bruno Ferro
Bruno Ferro (1977) é natural de Setúbal. Terminou, em 1999, o curso profissional de fotografia, no Instituto Português de Fotografia, tendo-se especializado em seguida em conservação de fotografia antiga e preservação de coleções fotográficas, tendo tido como mestre o especialista Luís Pavão.
Trabalha no Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro, do Serviço Municipal de Bibliotecas e Museus da Câmara Municipal de Setúbal, desde o ano 2000, onde
tem sido o responsável técnico pela gestão do projeto de conservação da sua
coleção fotográfica. Desde 2006, acumula esta função com a coordenação e
programação da Casa Bocage. Atualmente, encontra-se em fase de conclusão
da licenciatura em Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Carlos Mouro
Frequentou o Curso de História (FLL). Desde há muito que tem interesse
pela História Local, nomeadamente pela História de Setúbal. Tem publicados alguns textos sobre o tema (individualmente ou em parceria). De entre
esses destaca: Mouro, Carlos e Albérico Afonso Alho, “Linhas de evolução da
indústria conserveira em Setúbal”, Estudos locais. Actas do 1.º Encontro de Estudos
Locais do Distrito de Setúbal, Vol. 2, ESE/Instituto Politécnico de Setúbal, 1990,
pp. 17-44; Mouro, Carlos e Horácio Pena, Para a história da iluminação pública em
Setúbal, Setúbal, Universidade Popular de Setúbal, 1997; Mouro, Carlos e Horácio Pena, “Lugar de memória e símbolo de poder. A reconstrução do pelourinho de Palmela em 1907”, in: Ernesto Castro Leal, Odília Castro Leal, Horácio
Pena e Carlos Mouro, Da supressão à restauração do concelho de Palmela. Conjunturas
e símbolos, Palmela, Grupo dos Amigos do Concelho de Palmela, 1998; Mouro,
Carlos, “O Teatro Bocage”, página do Centro de Estudos Bocageanos, in: O
Setubalense, 25 de Julho e 29 de Agosto de 2001; Mouro, Carlos e Horácio Pena,
Bocage: Os lugares da memória, Setúbal, Câmara Municipal, 2005; Mouro, Carlos
e Horácio Pena, Carlos Alberto Ferreira Júnior (1906-1997). Um pintor de palavra(s),
Azeitão, 2006; Mouro, Carlos, “Arronches Junqueiro (1868-1940). A propósito
do 140.º aniversário de nascimento”, O Setubalense, 26 de Março de 2008; Mouro, Carlos, “Gomes Cardim – um músico setubalense entre Portugal e o Brasil”,
O Setubalense, 28 de Maio de 2008 (Página do CEB); Mouro, Carlos e Horácio
Pena, “Setúbal e os alvores do republicanismo”, Setúbal 1909. A cidade e o Congresso do Partido Republicano, Setúbal, CMS, 2009; Mouro, Carlos e Horácio Pena, “A
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primeira República e a toponímia”, in: Albérico Afonso (coord.), Roteiros Republicanos. Setúbal, Matosinhos, Quidnovi, 2010, pp. 92-98; Mouro, Carlos, “Biografias”, in: Albérico Afonso (coord.), Roteiros Republicanos. Setúbal, Matosinhos,
Quidnovi, 2010, pp. 99-113; Mouro, Carlos e Horácio Pena, “Um coleccionador de utilidades: António Casimiro Arronches Junqueiro (1868-1940)”, Musa.
Museus, Arqueologia & outros patrimónios, n.º 3, Setúbal, Fórum Intermuseus do
Distrito de Setúbal (FIDS)/Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito
de Setúbal (MAEDS), 2010, pp. 257-278; Mouro, Carlos e Horácio Pena, Para
a história do Club Setubalense (1855-2010), [Setúbal], [Club Setubalense], [2011];
Mouro, Carlos, António Cunha Bento e Horácio Pena, Domingos Garcia Peres
(1812-1902). Um setubalense pelo coração, Setúbal, Liga dos Amigos de Setúbal e
Azeitão, 2012; Mouro, Carlos e Horácio Pena, “O Padrão de Santo Agostinho.
Significações de um esquecido monumento setubalense”, Movimento Cultural,
Associação de Municípios da Região de Setúbal, 2014, pp. 90-102.
Tem inéditos os seguintes trabalhos: Mouro, Carlos, A construção da memória
social bocagiana. As comemorações em Setúbal, (1864-2005), 2 Vols., Setúbal, 2006;
Mouro, Carlos e Horácio Pena, Desenhar a luz. A fotografia em Setúbal (18591910), Setúbal, 2007; Mouro, Carlos, Para a história da I República em Setúbal. A
Revolução Toponímica (1910-1926), Setúbal, Fevereiro de 2007; Mouro, Carlos,
João Pedro Gomes Cardim (Setúbal, 11.9.1832 – S. Paulo, 30.4.1918). Um músico entre
Portugal e o Brasil; Mouro, Carlos, Subsídios para o conhecimento da actividade litográfica em Setúbal (1893-1988); Mouro, Carlos e Horácio Pena, Setúbal e o cinema.

Carlos Tavares da Silva
Arqueólogo e pré-historiador. Autor de vasta obra publicada: catorze livros e
mais de duzentos artigos em órgãos da especialidade, nacionais e estrangeiros. Co-director da revista “Setúbal Arqueológica”. Tem proferido numerosas
conferências e organizado cursos e seminários. Investigador do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa e do CEA do MAEDS. Preside à Comissão Científica da Estação Romana de Tróia. Membro da Academia Portuguesa
da História. Dirigiu as Unidades de Arqueologia do Gabinete da Área de Sines
e do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Coordenou o
Centro de Estudos Arqueológicos do MAEDS, museu de que foi co-fundador.
Exerceu funções docentes no domínio da Pré-história na Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, Universidade Aberta e Instituto Universitário Ortega
y Gasset (Madrid). Tem integrado júris de mestrado e doutoramento na FLUL
e FCSH/UNL. Membro de comissões organizadoras e científicas de congressos
nacionais e internacionais; da Comissão Organizadora e Conselho Consultivo
do Instituto Português do Património Cultural (IPPC); das Comissões Instaladora e Científica do Parque Natural da Arrábida. Recebeu o Prémio Gulbenkian
de Arqueologia/2004, a Medalha de Honra da Cidade de Setúbal/1992, a distinção de Profissional do Ano 2018-2019 do Rotary Club de Setúbal.
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César Mexia de Almeida
Médico estomatologista doutorado na área da Medicina Preventiva e Saúde
Pública pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (UL). Professor catedrático aposentado de Medicina Dentária Preventiva da Faculdade de
Medicina Dentária da UL.

Diogo Ferreira
Licenciado em História (2010-2013) e Mestre em História Contemporânea
(2013-2015) pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa com a dissertação “Setúbal e a Primeira Guerra Mundial
(1914-1918)”, orientada cientificamente pela Professora Doutora Maria Fernanda Rollo. Presentemente encontra-se a desenvolver uma tese doutoral intitulada “Setúbal entre Guerras (1919-1945): Um itinerário de história local”,
sendo bolseiro de doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(SFRH/BD/131519/2017). Entre crónicas no jornal O Setubalense e comunicações em congressos, publicou, em co-autoria, os livros História de Portugal e A
Vida e os Feitos dos Navegadores ao serviço de Portugal (1419-1502), da colecção «O
que todos precisamos de saber» na Verso de Kapa, e Os Combatentes do Concelho
de Setúbal na Grande Guerra em França (1917-1918). Publicou a sua tese de mestrado junto da editora Estuário. Integrou a equipa de investigação do projeto
“História dos 250 anos da Imprensa Nacional”.

Francisca Ribeiro
Licenciada em História, com Variante em História da Arte (1987), pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e pós-graduada em Museologia
pelo ISMAG (Instituto Superior de Matemática e Gestão) e Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias – Lisboa (1995). Técnica superior da
Câmara Municipal de Setúbal, desempenha funções no Museu de Setúbal/
Convento de Jesus desde 1988. A sua atividade profissional inclui a participação em variados e distintos projetos culturais, patrimoniais e educativos do
Serviço dos Museus Municipais. Exerce funções de conservadora/museóloga,
gerindo as coleções de arte do Museu de Setúbal/Convento de Jesus e projetando e/ou coordenando e/ou comissariando (e secretariando) exposições
nas áreas da História da Arte, História Local e Artes Plásticas. Nesse contexto,
entre outras funções, inventaria, pesquisa e estuda, os bens culturais incorporados no acervo de Arte do Museu, e redige documentação técnica de cariz
interno, mas também, pontualmente, textos de divulgação das coleções e de
contextualização histórica, artística, patrimonial, em conformidade com as
temáticas expositivas, com destaque para a coordenação do Catálogo dos “50
Anos do Museu de Setúbal Convento de Jesus (1961-2011)”.
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Hélder Carita
Arquitecto. Doutoramento em História da Arte Moderna – arquitectura e urbanismo, com o tema «Arquitectura Indo-Portuguesa na Região de Cochim e
Kerala, modelos e tipologias do séc. XVI e XVII». Investigador do Instituto de
História da Arte da FCSH-UNL, divide os seus domínios de investigação entre arquitectura e urbanismo sendo uma das suas áreas privilegiadas a arquitectura civil. Entre as suas mais significativas obras publicadas destacam-se: A
Casa Senhorial em Portugal, Lisboa, Leya, 2015; Arquitectura Indo-Portuguesa na Região de Cochim e Kerala, Lisboa, Transbooks, 2008. Ed. Inglesa: Indo-Portuguese
Arquitecture in Cochin and Kerala, New Dely, Transbooks. 2009; Lisboa Manuelina
e a formação de modelos urbanísticos da época moderna (1496-1521), Livros Horizonte, Lisboa, 1999; Os Palácios de Goa - Modelos e Tipologias de Arquitectura Civil
Indo-portuguesa. Ed. Quetzal, Lisboa, 1995. Ed. Francesa - Les Palais de Goa. Ed.
Michel Chandaigne: Paris, 1996.Ed. Inglesa Palaces of Goa. Ed.Cartago, London. 1999; Le Palais de Santos, Ed. Michel Chandaigne, Lisboa, 1997; Jardins em
Portugal - Tratado da Grandeza dos..., Ed. de Autor, Lisboa, 1987, Ed. Inglesa
- Gardens of Portugal. Antique Collector’s Club, London, 1989.

Hugo O’Neill
Hugo O’Neill, é um consultor financeiro registado, detém uma post- graduação em Direcção de Empresas pela AESE (1979) detém o grau de Master of
Arts honoris causa pela National University of Ireland de Galway (2004), é Presidente da Direcção da Associação Portuguesa das Casas Antigas e Governador da Euopean Historic Houses Association, é membro do Conselho Coordenador do Forum do Património.
Colaborou com o Centro Nacional de Cultura na preparação do Congresso
da Europa Nostra de Junho de 2012 em Lisboa, com uma apresentação sobre
o estado do património abrangendo as casas históricas de Portugal. Preparou, em Março de 2013, a nomeação do Convento de Jesus ao Programa da
Europa Nostra e EIB Bank Institut - 7 Most Endangered Sites in Europe que
foi aceite por unanimidade. Preparou em colaboração com a Associação dos
Jardins Históricos e com o Gabinete de Arquitectura Paisagista da Professora Cristina Castel-Branco a candidatura da Quinta das Machadas ao Fundo
EEA Grants. É Vice-Presidente da A7M – Associação do Festival de Música de
Setúbal em representação do Helen Hamlyn Trust de Londres. Nesta última
qualidade colaborou na montagem do projecto de recuperação do Forte de
Albarquel financiado pela HHT e cuja obra se inicia em Abril corrente.

Inês Gato de Pinho
Inês Gato de Pinho é licenciada em Arquitectura (UM 2004), mestre em
Arquitectura com especialização em Reabilitação Urbana e Arquitectónica
(ISCTE-IUL 2012) e doutoranda em Arquitectura no Instituto Superior Técnico/Universidade de Lisboa.
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Estagiou na Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais e na Câmara Municipal de Setúbal. Trabalhou como freelancer entre 2006 e 2015, período no qual colaborou com o atelier Soraya Genin – Arquitectura e Restauro
e onde desenvolveu trabalhos de investigação, projecto e acompanhamento
de obras de restauro e reabilitação (Moinho de Maré de Corroios, Palácio de
Santos, Liceu Francês Charles LePierre, Igreja de S. Luís dos Franceses e Assembleia da República).
É membro da SPEHC (Sociedade Portuguesa de Estudos de História da Construção) e
da SIEJ (Sociedade Internacional de Estudos Jesuítas). É investigadora (membro colaborador) no CERIS — Civil Engineering Research and Innovation for Sustainability do Instituto Superior Técnico/Universidade de Lisboa, onde desenvolve a
tese de doutoramento em Arquitectura, intitulada “Modo Nostro” e a especificidade da Arquitectura dos colégios da Companhia de Jesus da Província Portuguesa. Do
período filipino à expulsão dos jesuítas (1580-1759), apoiada pela Fundação para a
Ciência e a Tecnologia (SFRH/BD/110211/2015).
É autora e co-autora de artigos e livros relativos à história local e História da
Arquitectura Portuguesa.

João Bernardo Galvão Teles
João Bernardo Galvão Teles, sócio da LMT Consultores em História e Património, é licenciado em Direito, académico correspondente da Academia
Portuguesa da História e sócio efectivo do Instituto Português de Heráldica,
sendo actualmente redactor da sua revista Armas e Troféus (publicação fundada em 1932). Foi subdirector do Centro Lusíada de Estudos Genealógicos
e Heráldicos da Universidade Lusíada de Lisboa (1998-2011) e exerceu o cargo de secretário-geral da Empresa Pública de Urbanização de Lisboa (20022013). É autor de diversos livros e artigos científicos, desenvolvendo a sua actividade académica sobretudo nas áreas da História Social, História da Família
e História do Património. Foi galardoado com o Prémio Instituto Português
de Heráldica em 2002 e 2005. Como consultor, tem trabalhado com especial
incidência na área do património imobiliário, quer para sociedades de advogados, quer para projectistas, promotores e investidores imobiliários, quer
ainda para diversas entidades nos sectores do turismo e vinhos de quinta.

João Santos
Licenciado em Ciência Política (2010-2013) pelo ISCTE-IUL e Mestre em
História Contemporânea (2014-2017) pela Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa com a dissertação “‘Somos Operários, é Malta do Ferro’ – Desindustrialização, Classe e Memória Operária em
Setúbal”, orientada cientificamente pelo Professor Doutor José Neves. Atualmente encontra-se no primeiro ano de doutoramento em História onde está
a desenvolver o seu projeto de tese intitulado “Industrialização e Desindustrialização na Região de Setúbal – Para uma História Cultural do Trabalho”.
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João Vieira Caldas
Licenciado em Arquitectura (ESBAL, 1977), Mestre em História de Arte
(FCSH-UNL, 1988) e Doutorado em Arquitectura (IST-UTL, 2007). Dividiu
a sua actividade profissional entre a prática da arquitectura, o ensino, a investigação e a crítica. Trabalhou em projectos de intervenção no património
construído e participou em inventários e estudos sobre o Património Arquitectónico e Urbano. Actualmente é professor de História e de Teoria da Arquitectura no Mestrado Integrado em Arquitectura do IST, lecciona no Curso
de Doutoramento em Arquitectura do mesmo Instituto onde também se dedica à investigação no quadro do CITUA. Tem predominantemente investigado, publicado artigos e livros, comissariado ou co-comissariado exposições e
orientado teses de mestrado e de doutoramento nos domínios do património
arquitectónico, da arquitectura portuguesa das épocas moderna e contemporânea e da história da arquitectura doméstica (urbana ou rural, erudita e
vernácula).

Joaquina Soares
Doutorada em História, especialidade Pré-História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa; Curso de mestrado
em planeamento urbano e desenvolvimento regional na Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa; pós-graduação em museologia na Universidade
Lusófona; Licenciatura em Geografia na Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa. Directora do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS)/AMRS; Investigadora integrada do Centro de Arqueologia da
Universidade de Lisboa. Coordenadora da plataforma museológica FIDS e da
revista “Musa. Museus, Arqueologia & Outros Patrimónios”; co-directora da
revista “Setúbal Arqueológica”; membro do conselho consultivo da APOM;
membro de júri de avaliação científica da FCT; arguição de teses de mestrado
e doutoramento. Directora de várias dezenas de intervenções arqueológicas e
de projectos de investigação em Pré-história holocénica, Arqueologia urbana
e de salvamento, Arqueologia social e regional. Extensa obra publicada, quer
sob a forma de livros, quer de artigos em revistas da especialidade nacionais
e estrangeiras. Foi professora de Pré-história, Proto-história e mestrado na
FCSH/ UNL e na FLUL. Para mais informação ver: http://maeds.amrs.pt/informacao/Joaquina_Soares_CV_2018.pdf.

Manuela Tomé
Em 2015 obteve o grau de Doutor em Arquitectura pela U. Beira Interior, com
a tese SETÚBAL: Topologia e Tipologia Arquitectónica (séc. XIV - XIX) – Memória
e futuro da imagem urbana. Em 1996 obteve o grau de Mestre em Recuperação
do Património Arquitectónico e Paisagístico pela U. Évora, com a dissertação
Mosteiro de S. Dinis de Odivelas – Estudo Histórico Arquitectónico, Acções para a Sal454
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vaguarda do Património Edificado. Em 1984 obteve o de Curso de Pós-Graduação
em Planeamento Urbanístico pela Faculdade de Arquitectura de Lisboa. Em
28 de Julho de 1977 concluiu a Licenciatura em Arquitectura (seis anos) pela
Escola Superior de Arquitectura de Lisboa (ESBAL).
De 1975 a 1979 foi professora no ensino secundário, tendo leccionado a disciplina de Educação Visual. Em 1979 iniciou a sua actividade de arquitecta na
Câmara Municipal de Palmela. Em 1983 passou a exercer funções na Câmara Municipal de Vila Viçosa onde desempenhou o cargo de Chefe da Divisão
de Administração Urbanística. Em 1988 passou a exercer funções na Câmara
Municipal de Setúbal onde desempenhou os cargos de Chefe da Divisão de
Habitação, de Chefe da Divisão de Promoção de Obras, de Coordenadora do
Gabinete dos Centros Históricos e de Chefe da Divisão de Projectos, Concursos e Empreitadas. Integra o Serviço Municipal de Protecção Civil e Bombeiros, da C.M.S., desde Novembro de 2007, onde tem colaborado na execução
de vários estudos desde 2003, com especial destaque para o Plano Municipal
de Intervenção no Centro Histórico de Setúbal.
De 2000 a 2008 foi professora na Universidade Moderna de Setúbal, tendo
leccionado as disciplinas de Reabilitação de Edifícios e Sítios e de Atelier 4,
ao 5.º ano da licenciatura em Arquitectura e ao Mestrado Integrado em Arquitectura.
É revisora do Journal of Civil Engineering and Architecture (JCEA), da David
Publishing Company, USA, desde 2014/Jan. Tem desenvolvido a actividade de
investigação, com a apresentação de comunicações e conferências na sua área de
pesquisa. É autora de várias publicações na área do património e protecção civil.

Maria João Botelho Moniz Burnay
Licenciada em Ciências Históricas pela Universidade Lusíada de Lisboa,
realizou Mestrado em Arte, Património e Teoria do Restauro, no Instituto de
História de Arte da Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa. Entre 1995 e
2011 integrou o Serviço Educativo do Palácio Nacional da Ajuda. Desde 2011 é
conservadora da coleção de Vidros, e luminárias, tem publicado vários artigos
e participado em conferências em Portugal e no estrangeiro sobre as coleções
da Casa Real Portuguesa.
Foi, com a Professora Rosa Barovier Mentasti, comissária da exposição “Ricordo di Venezia. Vidros de Murano da Casa Real Portuguesa” patente no Palácio Nacional da Ajuda de Junho de 2015 a Janeiro de 2016. É ainda membro
do ICOM (International Council Of Museums)/GLASS e da Light and Glass. European Society for Light & Glass.

Maria João Pereira Coutinho
Licenciada em Artes Decorativas Portuguesas, mestre em História da Arte e
doutora em História (especialidade em Arte, Património e Restauro). Minis455

trou unidades curriculares na Escola Superior de Artes Decorativas Portuguesa da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva e na Universidade Católica
Portuguesa. Entre 2006 e 2009 foi bolseira de doutoramento da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (SFRH/BD/22602/2005) e entre 2010 e Fevereiro de 2012 foi bolseira do projeto “Lisboa em Azulejo antes do Terramoto”
(PTDC/EAT-EAT/099160/2008) do Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, de que
é membro integrado. Desenvolveu também um pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (SFRH/BPD/85091/2012) e é docente
convidada no Curso de 1º Ciclo em História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tem participado
em encontros nacionais e internacionais, de carácter científico, organizado
colóquios e congressos e tem colaborado com projetos culturais, no âmbito
da História da Arte e Artes Decorativas.

Miguel Montez Leal
Miguel Montez Leal é investigador integrado do Instituto de História de Arte
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Doutorado em História da Arte Contemporânea (UNL), Mestre em História
da Arte Contemporânea (UNL), licenciado em História (UNL), possui as pós-graduações em Estudos Europeus (Dominante Jurídica), pela Universidade
Católica Portuguesa e no Ramo de Formação Educacional em História (UNL).
Tem participado em variados colóquios e congressos no âmbito da história da
arte e da história, e tem publicado diversos artigos científicos em revistas e
obras da especialidade. Pertence ao Instituto Português de Heráldica.

Pedro Fernandes
Licenciado em Comunicação Social pela Escola Superior de Educação de Setúbal e Mestre em Ciência Política e Relações Internacionais pela Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, desempenhou funções como responsável de comunicação no Espaço Público Europeu
sob tutoria da Representação da Comissão Europeia em Lisboa e trabalha
atualmente como editor e coordenador de um projecto de iniciativa própria.
Desenvolve desde 2014 uma investigação relativa às antigas quintas de Setúbal e arredores próximos.

Pedro Flor
Doutorado em História da Arte Moderna pela Universidade Aberta em 2006.
Desde 1998, lecciona várias unidades curriculares na área da História da Arte
e da Museologia nos Cursos de 1º, 2º e 3º Ciclos de História, especialidade
Estudos do Património na mesma Universidade. É Sub-Director e membro
investigador do Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais
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e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde coordena a linha de investigação “Estudos sobre Lisboa”. É o Investigador Responsável do projecto “ROBBIANA - The Della Robbia sculptures in Portugal: History, Art and
Laboratory” (PTDC/HIS-HEC/116742/2010), aprovado para financiamento
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Colabora com o Departamento
de História da Arte da mesma Faculdade na leccionação de várias unidades
curriculares do Curso de 1º Ciclo em História da Arte. Tem desenvolvido diversos trabalhos de investigação no âmbito do Renascimento e dos Estudos
Olisiponenses, participando em diversos encontros de carácter científico nacionais e internacionais e publicando variados textos da especialidade. É Académico Correspondente da Academia Portuguesa da História. É actualmente
o Presidente da Associação Portuguesa de Historiadores da Arte.

Pedro Marques Alves
(Setúbal 1982) Licenciado em Arquitectura em 2006 pelo ISCTE e Mestre em
Arquitectura em 2009 pelo ISCTE-IUL, tem dividido o seu percurso profissional por projectos de investigação e consultoria e pela prática da arquitectura.
Os primeiros em contexto académico (ISCTE-IUL, Lisboa); e a segunda, com
colaboração em diferentes ateliers – Pedro Mendes Arquitectos, lda. (Lisboa),
DHV, S.A. (Lisboa), Maxwan (Roterdão), NLUS (Haia), SAMI (Setúbal) – e,
com o seu próprio atelier: Alves Arquitectos (Setúbal).
O conjunto destas experiências tem lhe permitido desenvolver projectos em
contexto nacional e internacional, assim como, a atribuição de algumas distinções. Em 2006, em colaboração com Pedro Mendes Arquitectos, lda. venceu o Prémio Europan; em 2014 foi finalista do Desafio Ideias de Origem Portuguesa da Fundação Calouste Gulbenkian; e, em 2015 o seu filme “Atelier da
Rua” foi projectado no New Urbanim Film Festival, em Los Angeles.
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