
Localização
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Dono da Obra
Município de Carregal do Sal 

Custo Estimado
795 000 EUR

Fase
Concurso Público

Área
1450 m2 

A Casa do Passal é um palacete construído 
no século XIX, classificado como Monumento 
Nacional, que se destaca pelo seu ecletismo 
arquitetónico, imponência e carácter 
aristocrático.

A Casa foi a residência da família do diplomata 
Aristides de Sousa Mendes, reconhecido 
pelo salvamento de 30 000 refugiados da 
perseguição Nazi, tendo servido inclusivamente 
de albergue a muitos destes. Considerando 
a recente recuperação das fachadas e da 
cobertura, a intervenção a desenvolver tem 
como objetivo a reabilitação e a requalificação 
dos espaços interiores.

Para a requalificação do palacete, composto 
por uma cave, dois pisos superiores e um sótão 
amansardado, apostou-se na preservação 
e na recuperação dos espaços mais 
emblemáticos e das suas características originais, 
nomeadamente do átrio principal e da sua 
imponente escadaria, registando a decoração 
da época e ilustrando o ambiente doméstico em 
que Aristides Sousa Mendes vivia. Os restantes 
espaços são adaptados às novas funções, 
dando lugar às salas de exposição permanente e 
temporária, bilheteira, loja, biblioteca, oficina de 
restauro, sala polivalente, gabinetes de trabalho 
e investigação, entre outros. Estes espaços 
sucedem-se em torno do átrio e escadaria 
centrais, reinterpretando com uma abordagem 
contemporânea as características distintivas dos 
compartimentos originais.
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Em síntese, a proposta desenvolvida privilegia 
a preservação e a valorização da memória 
do espaço, do homem e dos atos por ele 
praticados, apostando simultaneamente numa 
inovação programática original e atrativa.  

Concretiza-se, assim, um espaço de tomada de 
consciência, que estimula a reflecção sobre os 
valores humanos e sobre a força de um homem 
movido pelo altruísmo e pela coragem das suas 
convicções.
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