
Edifício dos Paços do Concelho
A escolha do local de edicação e o seu projeto

A construção do esplendido edifício dos Paços do Concelho remonta 
aos nais do século XIX, uma vez que até aí a Câmara Municipal 
funcionava no Torreão das Portas da Cidade.

A primeira referência alusiva à intenção de construção de um edifício 
para instalação da Câmara e mais repartições públicas e tribunal 
judicial surge na sessão de 19 de janeiro de 1871, presidida pelo 
Vice-Presidente Francisco Veríssimo Pereira, em substituição do 
Presidente Casimiro Mascarenhas Netto, onde é mencionada a 
necessidade do “alargamento do actual edicio que serve para as 
audiencias do Juizo e Sessões em ordem a acommodar n’elle todas as 
repartições do Concelho e Julgado”, por forma a diminuir as 
“despezas annuaes com aluguel de cazas para repartições”, e para tal 
deliberou pedir “ao Exmo. Conselho de Districto authorisação para a 

1venda dos ditos foros em hasta publica” , cujo produto da sua venda 
reverteria para aquela obra.

Dois anos depois, na sessão de 16 de julho de 1873 o Vereador e 
Vice-Presidente da edilidade silvense, Diogo João Mascarenhas Netto, 
expôs a necessidade de se construir um “edicio para a eschola de 
instrucção primaria nesta Cidade, para a qual indicava parte da Cerca 
pertencente aos herdeiros do Snr.º João Diogo Mascarenhas Netto, 
que ca quasi no centro desta mesma Cidade, porque a caza em que 
actualmente está a eschola não satisfaz e não é fácil descobrir-se outra 
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em melhores condições ”, sendo esta a primeira alusão à escolha do 
terreno onde o edifício dos Paços do Concelho foi construído, que 
era pertença dos sobrinhos do aludido vereador. A Câmara 
reconhecendo a utilidade e precisão deste melhoramento resolveu que 
“se pedisse a Sua Excellencia o Snr.º Conselheiro Governador Civil 
para mandar fazer os estudos da mencionada obra”, a m de se 
poder requerer a expropriação do mencionado terreno.
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Na sessão extraordinária de 19 de junho de 1875, 
presidida por Manuel Lopes dos Reis, foi “reconhecida               
a necessidade d’uma nova cadeia e d’um edicio para 
tribunal judicial e repartições publicas, e sendo 
diminutos os rendimentos do Concelho para se levar a 
efeito estes melhoramentos foi resolvido que se contraria 
um emprestimo”, que cava a cargo do Vice-Presidente, 
Francisco Manuel Pereira Caldas, enquanto o Presidente 
tinha de “se entender com o Snr.º Engenheiro Moreira 
sobre os estudos e planta do edifício para as repartições 

3publicas” .

Seis meses depois, na sessão de 19 de janeiro de 1876,  
o Vice-Presidente Diogo João Mascarenhas Manuel,                          
no impedimento do respetivo Presidente, João António 
Júdice, por ser tutor dos herdeiros do terreno onde                    
se pretende construir o edifício, a Câmara “conhecendo            
a instante necessidade de promover e diligenciar quanto 
esteja ao seu alcance, a construcção d’um edicio nesta 
Cidade para n’elle reunir todas as repartições publicas, 
para o qual está resolvida a contrahir um emprestimo, 
mas não podendo por em ação estes trabalhos sem                  
que primeiramente obtenha o competente orçamento                  
e respectiva planta, resolveu que se ofciasse ao Snr.º 
Director das Obras Publicas do Districto, pedindo-se                        
lhe que mande organisar, pela Repartição competente,                    
a indicada planta e orçamento, estudando-se o local 
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que se acha designado para o mesmo edicio” .

Dois anos mais tarde, a 26 de março de 1878, sob a 
presidência de Manuel Lopes dos Reis, o Vereador António 

Manuel Pereira Caldas foi da opinião que fosse atribuída 
outra aplicação ao dinheiro destinado à construção da 
cadeia comarcã, “isto é, um destino mais justo e mais 
necessário” e sendo “que a primeira obra importante de 
que se deve occupar o Municipio é a d’um edicio para 
repartições publicas, não só porque é d’instante 
necessidade, mas porque da sua aquisição provêm muitas 
vantagens economicas para o Municipio, que deixava de 
pagar caros alugueis por cazas miseraveis para as suas 
repartições. Que, se a Camara entendesse que se devia 
pedir a aludida auctorisação obtida esta deveria occupar-
se immediatamente da escolha de local para o edicio e 
da expropriação do mesmo. Que é muito importante a 
questão do local, questão que por si justica a imperioza 
necessidade de nos occuparmos quanto antes d assumpto 
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que tenho apresentado” .
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Duas sessões depois, a 9 de abril, “foi resolvido que se 
peça auctorisação ao Governo, para se desviar a verba 
destinada para construcção de cadêa, revertendo a 
mesma verba para compra de terreno para praça e 

6repartições publicas” .

Na sessão de 6 de julho de 1880, sendo Presidente Diogo 
João Mascarenhas Netto, apesar de reconher “a 
conveniencia de se construir um edicio n’esta cidade 
para o m de se reunir n’elle, não só o tribunal judicial, 
mas tambem todas as repartições publicas, escollas e 
mais estabelecimentos proprios do municipio, porem que 
uma obra tão importante demanda grandes sacricios 
pecuniarios que esta camara não possue e não acha a 

7occasião opportuna para as exigir aos seus munícipes” .
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Só no ano seguinte, e sob a direção do mesmo 
presidente, na sessão de 2 de novembro 1881 o assunto 
é retomado. “Sendo conveniente que se trate quanto 
antes da acquisição de terreno para a construcção d’um 
edifício para Tribunal Judicial e mais Repartições Publicas, 
propos o Snr.º Presidente para se nomear uma 
commissão que se encarregue do ajuste do mesmo 
terreno, a qual é uma cerca situada próxima da cadeia 
d’esta cidade e é pertencente aos herdeiros de João 
Diogo Mascarenhas Netto, e sendo esta proposta 
approvada, foram nomeados para compor a dita 
commissão os Exmos. Srs. Doutor Casimiro Mascarenhas 
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Netto e Dr. João Bentes Casttel Branco” . 

Na sessão seguinte, realizada a 15 de novembro, que 
contou com a presença do Administrador do Concelho, 
Daniel Bettencourt, o Presidente declarou “para se incluir 
uma verba de 800:000 reis no orçamento para o 
proximo anno de 1882, destinada para expropriação do 
terreno em que deve ser construido o edifício para 
Tribunal Judicial e mais repartições publicas, nesta 
cidade, para estudos do mesmo edicio e para qualquer 
outra despeza que a Camara tenha a fazer sobre o 
mesmo objetos”. Com a escolha do local para o edifício 
também propôs “que se peça ao Exmo. Snr. Governador 
Civil desde Districto, um empregado competente para os 
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respectivos estudos e plantas do mesmo edicio” . 
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Sendo o senhor presidente tio dos menores herdeiros do 
terreno onde se pretende construir o edifício deixou o 
lugar da presidência, sendo este ocupado pelo Vice-
Presidente, Francisco de Paula Lobo da Fonseca Simões, 
que declarou “que segundo a opinião desta vereação e de 
muitas pessoas particulares que o local mais proprio 
para o dito edicio é a cerca que existe proximo da 
cadeia, pertencente aos herdeiros menores lhos de 
João Diogo Mascarenhas Netto, propos que se devia dar 
conhecimento ao tutor dos ditos herdeiros, de que esta 
Camara pretende expropriar a referida cerca para o m 
indicado, resolvendo-se sobre o valor da mesma. Depois 
d’alguma discussão sobre o assumpto assentou a Camara 
que se participasse ao Sr. João António Judice, tutor dos 
mencionados herdeiros, a pretenção desta Camara, e que 
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dá ao indicado terreno o valor de tresentos mil reis” .

Em sessão de 4 de janeiro de 1882, sob a presidência de 
Gregório Nunes Mascarenhas, a Câmara tratando sobre 
o terreno onde se pretende construir o referido edifício 
“adoptou a deliberação tomada na sessão desta camara, 
de 15 de novembro ultimo, conformando-se portanto com 
o preço que ali consta, de trezentos mil reis offerecido 
pela cerca na rua da cadeia, para o m indicado, 
resolveu que se ofcie novamente ao Snr.º João Antonio 
Judice, a m de que, promovendo a reunião de conselho 
de familia dos orfãos de que é tutor, e o mesmo conselho 
de família resolver o que julgar conveniente sobre o 

11assumpto dando as auctorisações necessarias” .
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Para a construção do referido edifício seria necessário 
demolir uma parte do pano de muralha, neste sentido 
“constando que a Camara Municipal desta cidade dirigio, 
ha tempos, uma representação a Sua Magestade pedindo 
auctorização para se poderem demilir algumas muralhas 
d’esta mesma cidade, não só com o m de se aproveitar 
o seu material para construcção do edicio que se 
projecta construir para Tribunal Judicial e mais 
repartições, mas tambem pelo estado de ruina em que se 
acham, e não tendo ate hoje tido resultado algum a dita 
representação, foi resolvido que se pedisse ao Snr.º 
Deputado Bivar a sua intervenção para o bom exito da 
referida representação, visto a mesma ter-lhe sido 

12remettida para a representar” .

Na sessão do dia 25 de janeiro “propoz o Snr.º 
Presidente, para se convidar o condutor das Obras 
Publicas, Jose Lopes do Rozario, para proceder a estudos 
de nivellamento de terreno, nos lugares em que tem de 
se fazerem obras (…) para depois destes estudos mais 
facilmente se conhecessem as diculdades que podem 
aparecer os nivellamentos e estudar-se a maneira de as 
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remediar” , isto porque a cerca encontrava-se situada no 
declive de um monte, que tem de ser nivelado permitindo 
a construção do edifício e de ruas.

Na sessão extraordinária de 15 de maio de 1882,                       
para além do executivo, desejando esta Câmara levar                
a efeito a construção do referido edifício resolveu “que             
se convidassem os differentes cavalheiros e empregados 
deste concelho, para serem ouvidos sobre este assumpto, 
e achando-se presentes os cavalheiros João Antonio 
Judice, primeiro substituto do Juiz de Direito;                              
o Administrador do Concelho, Daniel de Betencourt;                      
o Conservador, Doutor Casimiro Mascarenhas Netto;   
Jose da Cruz Guerreiro, Director do Correio; 
Hermenegildo Jose Chaves, Facultativo do Partido 
Municipal; Henrique (?) Luria, Chefe da Estação 
Telegraphica; Jose Isidoro Martins Torres e Joaquim             
do Espirito Santo Luria, Escrivans do Juizo de Direito,                         
os quais, em vista da planta do terreno em que se 
projecta a construcção do dito edicio, que é na cerca 
junta á cadeia desta cidade, concordaram, tanto na 

conveniencia e necessidade do mesmo edicio, como no 
local que para o mesmo se destina, sendo pelos mesmos 
indicados os aposentos de que se devem compor cada 
repartição da forma seguinte: 
Repartição de Justiça: Salão d’audiencia, o qual deve ter 
d’espaço quatorze metros por oito – archivo de legislação 
– sala de testemunhas – sala de Juriz – gabinete para o 
Juiz e empregados – quatro cazas para cartorios. 

Camara Municipal: Sala das Sessões, deve ter d’espaço 
quatorze metros por oito – archivo da camara – 
escriptorio com repartimento d’espera – caza para 
thezouraria que deverá conter uma sala, um gabinete. 

Administração do Concelho: Sala da Administração – 
gabinete do Administrador do concelho – escriptorio dos 
empregados – caza do depósitos e uma outra caza para 
dispensario de visitas as meretrizes – Conservatoria – sala 
d’espera, deposito e sala de trabalho. 
Repartição de Fazenda: salão – caza de trabalho – 
gabinete do chefe – deposito – uma sala e um gabinete 
para Recebedoria – Caza para guarda, que deverá conter 
dois repartimentos. Quatro cazas para o continuo do 
edicio. Huma caza de retenção para homens e outra 
dita para mulheres. 

Telegrapho e Correio – cinco cazas, devendo a caza de 
14recepção ser comum” .

Assim, nesta sessão caram denidos os compartimentos 
que compõem o respetivo edifício que alberga várias 
repartições públicas.
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Um ano depois, na sessão de 28 de março de 1883               
é apresentado o projeto para construção do edifício             
da Câmara Municipal, no qual também funcionaria                     
o Tribunal Judicial, repartições públicas e duas escolas.        
Para além da construção do edifício a edilidade                            
silvense também tinha em vista o alargamento                         
e aformoseamento da praça, bem como a construção 
de uma rua em seu redor.

“Sendo presente differentes peças do projecto para um 
edicio que esta Camara pretende construir para Tribunal 
Judicial e mais repartições publicas nesta cidade, cujos 
estudos foram feitos pelo Snr.º Engenheiro Morais, 
residente em Lisboa, e a Camara examinando os mesmos 
estudos, resolveo que se ofsiasse ao Exmo Snrº 
Deputado por este circulo, José Gregorio de Figueiredo 
Mascarenhas, a quem esta mesma Camara encarregou 
de diligenciar os mesmos estudos, declarando-se que a 
planta referida ou o alçado principal assim como o todo 
do projecto em geral muito agradou, offerecendo-se-lhe 
fazer as seguintes considerações: Tendo esta Camara em 
vista nem só a edicação dos Tribunais e mais repartições, 
mas também o alargamento e aformosiamento da praça 
(largo) julga conveniente que a escada que vem marcada 
no centro e que toma uma grande parte de terreno do 
mesmo largo, passe para os lados, ocupando se o espaço 
que tomava a escada, com uma arcada que sirva para 
mercado no centro e que toma, digo, para mercado 
publico; não sendo possivel o que ca exposto, 
conseguiu-se o maior numero d’arcos aos lados da 
escada nas condições que se acha determinado no 
projecto.

Na planta (que de novo acompanha o projecto) se 
marcou com um traço a lapis um baluarte que existe junto 
á casa do Pereira, dando espaço para que a varanda 
corra na frente de todo o idicio, sem que que marcado 
por aquella: o baluarte em qualquer dos cazos tem que 
ser demolido e a sua comdição admitte que o edicio 
possa desviar-se para a direita alinhando-o com o risco a 
lapis que determina o limite d’espessura do baluarte; este 
desvio vai fasilitar o alargamento da Travessa da cadeia 
sem que seja presizo expropriação do lado esquerdo do 

Reunião da Câmara Municipal de Silves de 15/05/1882
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edifício. Junto do mesmo baluarte e com o traço a lapis se 
marcou uma parte da caza do Pereira que poderá ser 
expropriada se assim for necessario.

No projecto faltou mensionar a caza e dependencias para 
Repartição e Fazenda e não se sabe se as cazas ou 
compartimentos disignados = uzo eventual = poderão 
servir para este m.

O novo regulamento sobre o telegrapho postal determina 
que o correio que reunido ao telegrapho e no projecto 
acham-se completamente separados.

Julga se conveniente que se estabeleça uma rua em redor 
do predio, podendo as laterais conservar a inclinação que 
tem a travessa da cadeia, por esta circunstancia e para 
aformosamento do edicio deve ser iliminada a parte 
saliente do lado do norte, mudando-se os cartorios para 
a parte meridional.



Estas ruas devem, pelo menos, ter quatro metros de 
largura, e em virtude do assidentamento do terreno 
precizam de muros de suporte, os quais devem vir 
consignados no orçamento.

Desejaríamos tambem que as duas escolas fossem 
removidas para a parte septunterional do edicio e com 
entradas por este lado, a m de se evitar o incommodo 
que possam cauzar os escolares no Tribunal Judicial e 
paços do concelho, que cam superiores, com barulho 

15das lições e concorrencia das crianças”  .

15 PT/CMSLV/B/A/001/Lv10, Reunião da Câmara Municipal de Silves de 
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No que respeita à autoria do projeto alguns historiadores 
e mesmo o Ministério da Cultura creem que é da autoria 
do industrial republicano Gregório Nunes Mascarenhas, 
todavia em nenhum momento, nas deliberações 
camarárias, esse facto é mencionado, surgindo sempre 
que os estudos foram feitos pelo Engenheiro Morais, 
residente em Lisboa.

Para a sua construção, para além da cerca foi necessário 
adquirir vários prédios urbanos situados junto ao pano             
de muralha. De tal modo que, na sessão extraordinária  
de 13 de julho, foram indicados os proprietários dos 
imóveis considerados de utilidade pública para a 
construção de uma praça e edifício “julgados d’utilidade 
publica os predios urbanos pertencentes a Francisco 
Verissimo Pereira; Thereza de Jezuz, viuva; Jose Gomes  
Vilarinho; D. Marianna Thereza Pereira; herdeiros de 
Beatriz Gomes Pablos; Jose Antonio Garcia Blanco, e uma 
cerca proxima da Cadeia, pertencente aos herdeiros de 
João Diogo Mascarenhas Netto, a m de se construir nesta 
Cerca o edicio para Tribunal Judicial da Comarca e 
repartições do concelho, e construir-se uma praça” . Para 
tal foi enviada uma representação a Sua Majestade, 
através do deputado José Gregório de Figueiredo 
Mascarenhas, que em agosto foi deferida, sendo solicitada 
a comparência dos mesmos para nomeação de peritos 
para a avaliação dos imóveis.

A 13 de fevereiro de 1884 “Expos o Snrº. Presidente a 
necessidade de se reprezentar a Sua Magestade, pedindo-
se sejam declarados d’utilidade publica a cerca 
pertencente aos herdeiros do fallecido Bacharel João 
Diogo Mascarenhas Netto, a qual mede 2.416 metros 
quadrados de supercie, em que se projecta construir um 
edicio para Paços do Concelho, tribunal judicial, 
repartições publicas e aquartellamento militar, assim como 
uma cadeia comarcã, assentou e deliberou fazer construir 
estes edicios em uma cerca pertencente aos herdeiros do 
fallecido Bacharel João Diogo Mascarenhas Netto, cuja 
supercie mede 2416 metros quadrados.

16 Idem, Reunião da Câmara Municipal de Silves de 13/07/1883 (pág.30-30v)
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Proximo da mesma cerca existe um predio urbano com 
quintal pertencente a Jose Antonio Garcia Blanco, que 

m2
mede de supercie 79,72 , de cujo espaço se preciza 
para alargamento da rua que deve seguir junto aos 
indicados edicios, do lado de nascente, de sul a norte.

Conhecendo igualmente a necessidade e conveniencia              
de estabelecer uma praça para venda de hortaliças,                         
em frente do local destinado para os referidos edicios, 
antepoem-se alguns predios, cuja demolição é reclamada 
para este effeito, e são os seguintes: uma caza 
pertencente a D. Francisca Rosa Pereira e a D. Mariana 
Jose Pereira, que mede de supercie 16,90m2; cazas 
terreas de Thereza da Conceição e lhos, herdeiros de 
Jose dos Santos Dias, que medem de supercie 137m2; 
armazém e cazas terrias de Jose Gomes Vilarinho, que 

m2
tudo mede de supercie 112,40 ; parte d’um predio 
urbano, compartimintos terreos e primeiro andar 
pertencente a D. Mariana Jose Pereira e a D. Francisca 

m2Rosa Pereira, que mede de supercie 45,36 ,                                   
e nalmente umas cazas terrias dos herdeiros de Beatriz 

m2 17Gomes Pablos, que medem de superfície 111  ”  .

Um mês depois, a 18 de março de 1884, foi publicado 
na Coleção Ocial da Legislação Portuguesa a 
declaração de utilidade pública e urgente expropriação 
dos referidos prédios.

Se entre a primeira referência à necessidade de 
construção de um edifício que fosse o novo centro 
administrativo da urbe até à escolha e expropriação                      
dos terrenos para essa concretização passaram treze 

17 Idem, Reunião da Câmara Municipal de Silves de 13/02/1884 (pág.58-58v)

Collecção Ofcial da Legislação Portuguesa – Anno de 1884, 
Lisboa, Imprensa Nacional

 Cerca e prédios a expropriar e parte da muralha que será demolida para construção do edifício dos Paços do Concelho 
e mais repartições públicas, foto 1880

anos, as obras decorreram muito lentamente, tendo-se 
iniciado a 2 de junho de 1884 enquanto as instalações 
interiores só caram concluídas já no tempo do Estado 
Novo.
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Exposição “Documento do Mês”
do Arquivo Municipal de Silves

junho 2019
Texto publicado no Jornal Terra Ruiva


