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Palácio Braamcamp, em Lisboa
Novos usos para a arquitectura residencial qualificada
O palácio Braamcamp, em Lisboa, foi vendido recentemente pela Câmara Municipal de Lisboa à
Alutel, Ld.a. Marco histórico de Lisboa, onde residiram Anselmo Braamcamp Freire e Fontes Pereira
de Melo, tornar-se-á um dos novos hotéis de charme da capital. A Pedra & Cal, neste número dedicado ao tema das “Casas Antigas Portuguesas”, quis reportar a controversa alienação do Palácio
Braamcamp e conhecer as ideias para a conversão do edifício em unidade hoteleira.

Palácio Braamcamp - fachada.

PATRIMÓNIO EM HASTA
PÚBLICA
Em Outubro de 2008, instaurou-se
a polémica sobre a venda de imóveis da Câmara Municipal de Lisboa
(CML), que colocou em hasta pública seis palácios – Braamcamp Freire
(Santa Catarina), Pancas Palha (Santa
Engrácia), Machadinho (Santos-o-Velho), Visconde do Rio Seco (Encarnação), Benagazil (Olivais/Charneca)
e Paço da Procissão do Senhor dos
Passos da Graça (Socorro) –, numa

clara tentativa de reduzir o passivo camarário e dar um fim útil ao
património edificado que se encontra
devoluto. A discussão centrou-se na
desresponsabilização do Município
pelo património qualificado à sua
guarda e na predisposição em criar
mais seis hotéis de charme para a
capital, em período de crise económico-financeira, com a correspondente
recessão do turismo na capital.
À partida, são questões sempre polémicas, que carecem de uma reflexão
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aturada sobre o destino a dar a estes
imóveis, por princípio nunca fácil. O
certo é que, assim que um edifício de
interesse artístico entra no domínio
público, há imediatamente uma valorização patrimonial forte que move,
ou deve mover, a opinião pública,
passando a ser discutidas as suas
serventias e funções e a sua conservação. Sendo impraticável a sua
reutilização original como residências unifamiliares, o que fazer com
estes palacetes? Chegou-se a sugerir
a criação de pólos culturais e museológicos ou o seu arrendamento.
Afinal, alguns dos imóveis em causa
tinham sido adquiridos há relativamente pouco tempo (caso do palácio
Visconde do Rio Seco) ou sido objecto
de recente reabilitação (Pancas Palha,
Braamcamp…). A solução mais imediata foi a de os converter em hotéis
de charme, solução que, além de os
manter teoricamente abertos ao público, transformados mas conservados
a partir do investimento privado,
permitia, naturalmente, o encaixe de
receitas extraordinárias nos cofres do
Município.
Esta operação, designada como “Lisboa, capital do charme”, contou com
o apoio da Associação Turismo de
Lisboa e foi oficialmente apresentada com os objectivos da reabilitação
patrimonial de edifícios históricos,
salvaguardando o seu usufruto público, e o aumento da oferta hoteleira
personalizada para turistas com ele-

REPORTAGEM

Tema de Capa

Fachada - pormenor da cantaria
e balcão central.

Pátio e vista sobre a cidade e o rio.

vados padrões de exigência. Alinhava-se esta operação, portanto, com o Plano Estratégico Nacional do Turismo
(PENT), que recomenda o crescimento moderado da oferta hoteleira até
2017, ano em que Lisboa deverá oferecer um total de 42 521 camas, número
que quase duplica o actual…
Embora não sejam muitas as novas
camas criadas com este projecto, elas
visam um nicho de mercado específico: o turista exigente e sofisticado
com elevado poder de compra, ao
qual se pretende oferecer um ambiente exclusivo e rico do ponto de vista
arquitectónico. Isto é, alegadamente,
nas palavras do presidente da autarquia, aumentar a qualidade e especificidade da oferta hoteleira. Mas, a que
preço e com que garantias de salvaguarda do património e de qualidade
projectual? A CML não definiu os critérios do que entendia ser um “hotel
de charme” nem os mecanismos para
garantir a sua integridade.
Em declarações à imprensa, António
Costa referiria que o principal objectivo destas alienações não era o encaixe
financeiro, todavia o vereador José
Cardoso da Silva diria que as verbas proporcionariam a concretização
de um conjunto de projectos, entre
os quais a repavimentação de ruas,
novos arruamentos e a requalificação
do espaço público em Lisboa (Diário
de Notícias, 20.05.2009). Penhoram-se
os anéis para tapar buracos?
Como foi conhecido, a Comissão Mu-

Lobby.

Sala.

nicipal da Habitação e Reabilitação
Urbana inviabilizou a venda simultânea dos palácios, sendo apenas aprovada a 24 de Março a alienação do
primeiro deles, o Braamcamp. O concurso foi aberto e terminou a 18 de
Maio, com a venda bem sucedida.
Entretanto, parece ter-se retrocedido
na alienação do paço da Graça e dos
palácios Benagazil e Visconde do Rio
Seco.
O PALÁCIO BRAAMCAMP
Situado no Pátio do Tijolo, entre o
Bairro Alto e o Príncipe Real, o palácio Braamcamp ficou devoluto após a
transferência da Caixa de Previdência
do Pessoal da CML para a zona das
Olaias em 2007. Os serviços municipais funcionavam aí há mais de quarenta anos, com as suas salas transformadas em consultórios médicos.
Antes da expropriação executada pela
Câmara em 1945, servira de instalações à École Française, cuja sociedade adquirira o edifício em 1917 aos
herdeiros de Anselmo Braamcamp
Freire (1818-1885). Foi a este político, que exerceu funções de Ministro,
Conselheiro do Reino e de Presidente
do Tribunal Administrativo na segunda metade do século XIX, a quem se
deveu a construção do palácio para
sua residência em 1878 nos antigos
terrenos do palácio dos condes de
Soure. À sua morte, o palácio foi
arrendado ao grande estadista português António Maria de Fontes Pereira

de Melo (1819-1887), que aí viveu os
últimos anos da sua vida, conforme
a placa comemorativa ostentada na
fachada.
Estes são os factos históricos mais recentes de uma área urbana povoada
desde o século XVI, que marcou a
cidade por inúmeros acontecimentos, desde os associados ao primeiro
palácio dos condes de Soure – onde
habitaram D. João da Costa, um dos
conjurados de 1640, D. Catarina de
Bragança, os filhos ilegítimos de
D. Pedro II ou os “meninos da Palhavã” de D. João V – à instalação, já no
século XVIII, do Teatro do Bairro Alto,
onde actuou Luísa Todi. Destes episódios recuados resta apenas a memória
de quem insiste em recordar a vida
antiga de Lisboa, porque o actual palácio, na verdade, disso nada conta.
Com uma área total de 1 498 m2, distribuídos por três pisos acima do solo,
uma cave e um acesso por um pátio
ajardinado com vistas para a zona
ribeirinha, o palácio apresenta as
características típicas da arquitectura
residencial de Oitocentos.
A fachada, de três corpos verticais,
é animada pela cantaria fendida do
embasamento e pilastras, e pelas varandas de ferro dispostas no piso
nobre. No interior, por um amplo
vestíbulo com iluminação zenital,
faz-se a distribuição das divisões no
piso inferior, abrindo-se em galeria no
segundo andar, limitada por um gradeamento de ferro forjado. Os espaços
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mantendo-o integrado na sua linguagem.
Desenvolvendo-se numa das zonas
mais antigas da cidade, as novas
moradias apresentam um estilo exterior tradicional, com muitos traços
pombalinos. As Casas do Lagar são
constituídas por uma estrutura porticada em betão armado e paredes
duplas exteriores em alvenaria cerâmica, com isolamento térmico e acústico, mantendo a espessura que se
utilizava na época.
A cobertura apresenta uma mistura
de telha de canudo envelhecida e
beirados duplos à portuguesa com
moldura em fingido de argamassa.
As chaminés são todas diferentes e
representam a cultura e arquitectura
portuguesas, que a par da cor, distinguem cada um dos edifícios.
Utilizam-se varandins característicos
da época pombalina, recorrendo a
cachorros em pedra e guardas em
ferro fundido, bem como outros elementos decorativos, como peanhas
e floreiras, elementos que, em sintonia com os restantes, conferem ao
conjunto uma identidade marcante
e distinta.
Os arcos das entradas principais são
revestidos a pedra lioz, bem como as
molduras, cunhais e frisos.
Para resolver as questões de estacionamento e segurança, foi projectado
na cave um estacionamento, comum
a todas as moradias, onde se localizam as arrecadações.
Contrastando com o exterior pombalino, foi apresentado um estilo interior contemporâneo com muita luz,
amplitude de espaços e funcional.
Foram escolhidos e empregues materiais nobres, em formas contemporâneas, procurando-se a optimização
do espaço disponível.
Os pavimentos foram revestidos com
soalho em madeira maciça de sucupira, as paredes estucadas e os tectos
estucados e/ou revestidos a gesso
cartonado.
Este conjunto habitacional é constituído por cinco moradias de tipologias T2 e T3, esta última em duplex.

Após a intervenção - alçado principal.

Após a intervenção - logradouro.

Em todos os edifícios, os pisos superiores das moradias em duplex
desenvolvem-se em águas furtadas, à
semelhança do anterior edificado.
CONCLUSÃO
No geral, esta intervenção de reconstrução de um conjunto de cinco moradias, na impossibilidade de restaurar o património edificado dado o

seu avançado estado de degradação
(por imperativos hoje cada vez mais
comuns, como sendo a ausência de
manutenção dos edifícios e o abandono dos mesmos), resultou num projecto equilibrado. Este projecto focou
uma construção típica portuguesa
que, interiormente, apresentasse um
elevado nível de conforto e comodidade para os seus utilizadores e
que, exteriormente, se integrasse na
envolvente com uma arquitectura
tradicional, reproduzindo técnicas
antigas, materiais e métodos construtivos tradicionais, tendo como principal objectivo a salvaguarda do nosso
património.
A falta de manutenção e de conservação, ao longo dos anos, levou a uma
degradação extrema destes edifícios
tornando inexequível a sua recuperação, hipotecando qualquer hipótese
de reestruturação e reabilitação dos
mesmos. Esta realidade condicionou
a sua reconstrução que, em muitos
outros casos, não é feita em harmonia com o edificado envolvente nem
respeita as técnicas, formas e métodos
construtivos tradicionais portugueses.
Verifica-se que, com a falta de manutenção e conservação e com o passar
dos anos, os custos energéticos, quer
com a construção quer com a demolição destes edifícios, tenderão a ser
bastantes elevados.
A intervenção realizou-se num prazo
de doze meses, tendo sido utilizados
materiais, equipamentos e soluções
que proporcionaram uma redução
energética ao nível da construção e
da sua utilização.
Com o avançado estado de degradação que se verificou, e que se verifica,
em grande parte do edificado no
nosso País, que soluções apresentaremos para estes edifícios onde a reabilitação se torna quase impossível e
muito onerosa?
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