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I.  Resumo  

(218  palavras) 
 

É comum considerar a arquitetura como arte ou técnica, mas é raro vê-la inserida como ciência no 

campo das humanidades. Neste sentido pretende-se operar com o presente Trabalho Final de 

Mestrado premissas que valorizem as interações sociais através da intervenção física no território, 

portanto a integração espacial e social. 

A necessidade de proteção do contexto do património arquitetónico apoia-se no reconhecimento de 

que parte do valor cultural desse património advém das características dos respetivos locais de 

implementação. O singular só tem carater perante a sua envolvente. E neste caso os Hospitais da 

Colina de Santana estão dependentes da realidade social do local, assim como inversamente a 

população e a essência do espaço dependem destes elementos, de momento motores do local. 

Como resposta a essa problemática são abordados os temas do Património, Identidade e 

Urbanidade. 

Pretende-se reabilitar um espaço construído e importante no contexto nacional, à escala do espaço 

público e dos quarteirões que também pretendem-se abertos ao público geral. É importante que se 

entenda que o espaço público, como elemento catalisador de relações entre os vários grupos sociais, 

deve promover a sua convivência, trocas culturais e geracionais, e o respeito pelas diferenças que 

compõem a sociedade local. 

Este trabalho debate conceitos, analisa a prática atual perante a problemática presente e propõe 

metodologias de trabalho e critérios de avaliação.  

 

 

PALAVRAS – CHAVE 

Identidade, Património, Urbanidade, Sustentabilidade  
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II. Abstract 

(217 words) 

It is common to consider architecture as art or technique, but it is rare to see it included as a science 

in the humanities. In this sense, whether-operate with Work that incorporate the social interactions 

through physical intervention in the territory, so the spatial and social integration. 

The need for architectural heritage context of protection rests on the recognition that part of the 

cultural value of this pool has the characteristics of the respective implementation sites. The unique 

character only has before its surroundings. And in this case the Santana Hill Hospitals are dependent 

on the local social reality, and conversely the population and the essence of space depend on these 

elements for the time local engines. 

In response to this problem are addressed themes Heritage, Identity and Urbanity. 

The aim is to rehabilitate a space built and important in the national context, the scale of public 

space and the blocks that also are intended to be open to the general public. It is important to 

understand that the public space as a catalyst of relations between the various social groups, should 

promote their coexistence, cultural exchanges and generational, and respect for differences that 

make up the local society. 

This debate concepts work, analyzes the current practice before the present problem and proposed 

working methods and evaluation. 

 

 

 

KEY - WORDS 

Identity, Heritage, Urbanity, sustainability 
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1. Introdução 

“Lisboa já cresceu até aos limites do seu território. Hoje estamos perante um novo paradigma de 

desenvolvimento urbanístico: ‘intervir na cidade existente’. O novo PDM [Plano Diretor Municipal] é o plano 

dos 3R’s: Reutilizar, Reabilitar, Regenerar.” 
1 

 

1.1 O tema 

O presente relatório integra o tema, Por uma nova urbanidade, onde o foco conceptual ronda em 

torno da Identidade vs. Desenvolvimento sustentável de uma área construída no contexto do centro 

histórico da cidade de Lisboa, incidindo sobre a Colina de Santana a nível estratégico e urbano, e 

seguidamente nos quarteirões dos Hospitais da Colina de Santana a nível projeto urbano, visto que o 

uso futuro destes espaços mostra-se uma incógnita após o fecho dos mesmos. 

1.2 Enquadramento do tema 

“No mundo ocidental, até aos anos sessenta do séc. XX, o conceito de património edificado estava 

associado aos monumentos históricos enquanto testemunhos do passado, com valor artístico e 

simbólico que importava preservar […] Com a aprovação da carta de Veneza (1964) e outros 

documentos que se lhe seguiram, o domínio patrimonial alarga-se substancialmente a conjuntos 

edificados: quarteirões e bairros urbanos que importa salvaguardar por serem historicamente 

significativos, como é o caso dos núcleos antigos das cidades europeias”. (Gomes, 2011, p. 2) 

Este novo olhar perante a realidade da cidade levou à preocupação em cuidar do existente, como 

forma de gerar qualidade urbana e integrar tecidos, através de ações de reabilitação e revitalização 

urbana. 

O desafio proposto rege-se perante a conciliação entre o património e o desenvolvimento 

sustentável. Isto sugere um vasto leque de ideias e contrastes, e é nesse sentido que procurar-se-á 

um consenso que articule o que se pode apresentar como mais relevante perante os conceitos de 

Estado da Arte abordados: Identidade, Património e Urbanidade. 

  

                                                           
1
 Citado por Manuel Salgado, Arquiteto e vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Acedido a 10 de 

Novembro de 2012 em, http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/plano-diretor-
municipal 
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Justificação do tema 

A problemática surge do seguimento de publicações acerca da situação atual do centro da cidade 

caraterizado pela diminuição da população residente e sem um sentido humanizado ao espaço 

urbano. De modo a reconverter estes aspetos, e a evitar o despovoamento da Colina, são necessárias 

medidas de proteção e conservação. O futuro de todo o património, e as consequências para esta 

zona da cidade têm que ser bem ponderados, de modo a que este local seja inserido na 

contemporaneidade, e integrado nos novos planos para a cidade, sem perder as suas características 

identitárias. A colina encontra-se num momento de viragem onde os seus elementos característicos, 

o antigo conjunto de hospitais Civis de Lisboa, será encerrado, e assim ficará uma incógnita no seu 

lugar. 

“Muitas vezes a preservação do património tem sido considerada como um entrave à modernização 

dos territórios e das cidades, seja porque o novo corresponde uma ideia de melhor qualificação 

funcional, seja porque os imediatos interesses individuais tendem a sobrepor-se aos interesses do 

coletivo.” (Gomes, 2011, p. 2) 

Tratam-se de dimensões diferentes (cidade e quarteirões) com questões atuais que tendem a 

conjugar diferentes matérias em prol do desenvolvimento das cidades, mas todas reconhecendo o 

grande potencial destas áreas.  

  

Figura 1 - Localização da Colina de Santana na Área de Reabilitação Urbana, PDM. Fonte: Colina de Santana. Documento 

Estratégico de intervenção. 
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1.3 Objetivos do trabalho 

A realização deste trabalho obriga à construção de um percurso metodológico centrado na temática 

da intervenção nas áreas monumentais dos quarteirões dos Hospitais da Colina de Santana, mas 

incidindo igualmente no seu contexto territorial na Colina. 

_Colina de Santana 

De acordo com as recentes pretensões da Câmara Municipal de Lisboa (CML), como poderá ser 

verificado a partir da conferência do arquiteto e vice-presidente da CML Manuel Salgado, no Instituto 

Superior Técnico2, este desafio conduz a uma oportunidade para repensar, reabilitar e revitalizar 

uma zona com localização e topografia privilegiadas da cidade existente, tencionando assim dar novo 

significado à Colina de Santana. 

Esta área apresenta uma grande concentração de equipamentos ligados à saúde (outrora 

Conventos), que estiveram na origem e desenvolvimento da sua memória e identidade. É um fator 

que poderá ter novos contornos com as projeções futuras de relocalização destes para um novo 

complexo em Chelas3.   

A intervenção neste território passa por abranger os seguintes objetivos: 

 Melhorar a qualidade urbana, através da disponibilidade de novos espaços públicos de 

utilização coletiva, que promovam um ambiente urbano socialmente dinâmico; 

 Humanizar o espaço de forma a transformá-lo num lugar atrativo; 

 Privilegiar as deslocações não motorizadas, propondo espaços públicos que incluam ciclovias 

e percursos pedonais didáticos a toda a população. 

 Promover um Ambiente urbano saudável (ruido e qualidade do ar), mediante a redução de 

vias automóveis e priorizando as vias de deslocação pedonal. 

 Programa de habitação a custos acessíveis 

 Reabilitar as pré-existências. 

                                                           
2
 SIC Notícias - Casas&Espaços. Acedido a 10 de Novembro de 2012, em 

https://www.youtube.com/watch?v=zGq0GwPONo8. 
3
 Fonte: sitio Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE. Acedido a 10 de Novembro de 2012, em 

http://www.chlc.min-
saude.pt/content.aspx?menuid=360&eid=2490&returnUrl=%2fcontentlist.aspx%3fmenuid%3d360 
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Estes objetivos vão de encontro aos objetivos do PDM (7 objetivos principais): atrair mais famílias 

para residirem em Lisboa; mais empresas e mais empregos; incentivar a reabilitação do edificado, o 

seu aproveitamento e das infraestruturas existentes. Pretende-se ainda melhorar o espaço público e 

aumentar as áreas pedonais; integrar a frente-rio na cidade; diminuir o número de carros a circular e 

melhorar os transportes públicos; aumentar os espaços verdes e a eficiência energética.  

_Quarteirões dos Hospitais da Colina de Santana  

 Espera-se com esta intervenção atrair mais habitantes ao local, seja moradores ou visitantes, 

de modo a valorizar e reanimar a vida económica do sítio e dinamizar vivências.  

 Proximidade ao emprego associando estes espaços a serviços e comércio, abrindo vagas 

prioritariamente a moradores da zona. 

 Captar mais empresas e empregos através do apoio ao comércio tradicional e apoio a 

investigação científica. 

 Proporcionar espaço público de qualidade. 

 Estacionamento para residentes. 

 Equipamentos públicos de qualidade (construção, requalificação e reabilitação). 

1.4 Metodologia 

Pretende-se alcançar atuações que não necessitem de muitos recursos de execução, mas que mesmo 

assim tenham grandes efeitos na vida social e consequentemente a sustentabilidade económica do 

local. Dessa forma é feita uma revisão bibliográfica sobre tipos de práticas de requalificação nas 

áreas centrais e nos seus patrimónios, e a sua importância para as cidades. A título destes objetivos 

serão estudados os projetos nacionais e outros exemplos internacionais. 

A nível teórico serão abordadas as obras: Breve história do Urbanismo, obra de Chueca Goitia (2010). 

Esta leitura contribui na análise da identidade da área de projeto, fazendo entender o que se 

pretende prevalecer de identidade e o que pode ser renovado de acordo com a adaptação a vida 

urbana atual. O autor é bastante sensível na caraterização das cidades e é esse contributo sensitivo 

que se pretende desenvolver na elaboração do presente projeto final de mestrado. 
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Outros autores como Lynch (2003) e Rapaport (1978) serão um contributo para as definições e 

perceções sociais nas cidades e bairros. A leitura do livro intitulado, A cidade entre bairros, CIAUD4 

(Autores vários, 2012), elucida o estudo do Bairro e a relação com a cidade.  

No seguimento da análise do tema Resignficar e reabilitar a “presença” da cerca Fernandina na 

colina da Santana, dissertação de mestrado de Gomes (2011), será seguida a obra de Choay (2000) 

Alegoria do Património. Isto para refletir sobre o impacto que a globalização terá sobre a 

comercialização do património histórico, a organização dos espaços e identidade do local, e refletir 

nesta temática a nível de teor histórico.  

Este trabalho a diferentes escalas, irá abordar um modelo de evolução, definindo um modelo de 

ordenamento, um conceito de organização espacial e funcional de grande escala da colina em 

relação a Lisboa, um projeto integrado de renovação de um conjunto de edifícios e o seu contexto 

urbano envolvente. 

Busca-se também compreender a lógica por trás das políticas públicas e seus principais impactos e 

consequências sobre a área alvo da intervenção, avaliando o tipo de política pública, os seus meios e 

os seus fins. Normativamente pretende-se discutir e propor, a partir da análise feita, critérios de 

procedimentos de preservação do património cultural, em políticas públicas que vinculem essa 

preservação com o turismo, sustentabilidade e uso da população local.  

A metodologia de pesquisa compreenderá a revisão de literatura teórica, histórica e de estudos de 

caso, levantamento de documentos em fontes primárias, entrevistas, observação participante e 

levantamento fotográfico.  

1.5 Questões de trabalho 

Encontrar uma linguagem urbana articuladora para esta área, segundo uma lógica de qualificação 

urbana. Investigar, criticar e propor soluções inovadoras para uma articulação consistente entre 

espaços infraestruturais, abertos e compactos.  

                                                           
4
 Centro de Investigação Arquitetura, Urbanismo e Design da Faculdade de Arquitetura-Universidade de Lisboa. 
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1.6 Localização da área do caso de estudo  

  

Figura 2 - Colina de Santana no contexto da AML. 

1.7 Organização do documento  

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos, sendo o primeiro dedicado à visão abrangente 

da problemática exposta, e onde será ainda descrito desenvolvimento histórico da área de estudo. 

O Capítulo 2 é dedicado ao teor teórico através de revisão bibliográfica com o intuito de auxiliar na 

compreensão da problemática do tema. 

O capítulo seguinte é destinado ao Enquadramento do local de estudo e ao Plano Diretor Municipal 

de Lisboa (PDM).  

O Capítulo 4 trata de um apanhado de diferentes conceitos para a zona de estudo, de profissionais 

ligados às áreas da arquitetura, história entre outras. Tem-se ainda perspetiva de alguns moradores e 

trabalhadores locais. No fim pretende-se confrontar os ditos ideais de forma critica, a fim de alcançar 

uma conjugação equilibrada dos mesmos. 

O Capítulo 5 é dedicado à estruturação e fundamentação conceptual da proposta de intervenção na 

Colina de Santana a nível estratégico e dos quarteirões dos Hospitais da Colina a nível de desenho 

urbano. 
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1.8 Enquadramento histórico 

_COLINA DE SANTANA 

A Colina de Santana faz parte de um conjunto de sete colinas que configuram a fisiografia da cidade 

de Lisboa, capital de Portugal, sendo elas Castelo, São Vicente, São Roque, Santo André, Santa 

Catarina, Chagas e Santana. Esta perceção perante a capital advém dos Romanos que viam na cidade 

semelhanças na estrutura geográfica. Mas foi Frei Nicolau de Oliveira quem providenciou tal 

comparação no século XVII.  

A colina em estudo do presente trabalho, de Santana, a mais central de Lisboa, é definida pelo leito 

dos dois vales também mais centrais da cidade, o vale da Avenida da Liberdade (ribeira de Valverde) 

e o da Avenida Almirante Reis (ribeira de Arroios), que convergem na mesma praça, atualmente 

centro urbano de Lisboa, o Rossio. A nascente e a poente esta colina é ladeada pelas colinas do 

Castelo de São Jorge e de São Roque. 

Foi no entanto a muralha Fernandina, erguida em finais do século XIV, até meio da encosta, que 

condicionou a ocupação deste espaço até meados do século XVI. Nessa altura foram criados, no 

exterior da muralha, dois importantes edifícios para a dinamização desta área da cidade: o 

Recolhimento de Santa Ana e o Colégio de Santo Antão-o-Novo. A pouco a pouco, outros edifícios de 

cariz religioso foram aqui inseridos. 

A construção da muralha foi realizada por fases, tendo iniciado na Graça, S. Vicente de Fora, Sta. 

Cruz, Chafariz dos Cavalos, Chafariz d' el Rei, porta da Mouraria e Calçada da Colina. Segundo o 

Embaixador Francisco Sousa Lobo, a construção da cerca levantou o sentido nacional (cidadania). 

Esta começou a ser construída de oriente (população mais pobre) para o ocidente (zona mais rica de 

Lisboa na altura), para garantir que a primeira fase seria cumprida, uma vez que, a construção foi 

realizada pelo próprio povo. 

No perímetro da muralha, acentuou-se de forma rápida a construção habitacional no caracol da 

Calçada do Garcia, e na parte das ruas do Arco da Graça e da Calçada de Santana, até ao limite das 

portas da muralha que a distinguia o núcleo urbano da zona rural envolvente.  
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Figura 3 – Gravura por Bráunio referente a meados do século XVI. (Fonte: Arquivo Biblioteca Nacional de Portugal) 

 

No século XVI, com a transformação progressiva de Lisboa no empório principal do comércio 

atlântico com a África, as Índias e o Brasil, a pressão demográfica foi de tal ordem que obrigou à 

ocupação habitacional de vastas áreas, através do emparcelamento de antigas propriedades rurais, 

quer detidas por particulares, quer por irmandades sediadas em várias das antigas freguesias de 

Lisboa.  

A primeira é a Calçada de Santana. A construção no alto da colina do Convento de Santana 

determinou o rápido prolongamento da via pública até ao topo, transformando-se aos poucos a 

antiga porta no depois celebrizado Arco de Santana. 
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Figura 4 -Planta Felipe Folque, zona Colina de Santana, 1856-1858 

A primeira presença ocupacional no terreno da Colina foi primeiramente pelas ordens religiosas, que 

foi atraída pela fertilidade do solo e ai instalou diversos conventos. Seguidamente surgiram famílias 

abastadas, que igualmente ergueram as suas casas nobres e mesmo um ou outro palácio, tudo 

envolto pela animação barulhenta da atividade dos açougues e feira de gado, pois o descampado 

central do planalto irregular seria destinado a ser o Campo do Curral, aqui afluindo, desde finais do 

século XVI, todo o comércio de carnes para o abastecimento da cidade. Isto é, depressa o planalto 
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tornou-se espaço de vivências. Apesar da limitação tão sensível das vias de comunicação com a 

restante cidade, apenas garantida de forma frustre a sul pela Calçada de Santana – limitada pelo 

impraticável caracol da Calçada do Garcia; a nascente pela Rua de São Lázaro; a norte pela Carreira 

dos Cavalos, por certo quase sempre atravancada pela circulação do gado vindo do campo; e a 

poente pela difícil Rua das Pretas, sinuosa, estreita e íngreme, o dito Campo de Sant’Ana integrava-se 

aos poucos na dinâmica urbana. Mas, tirando a abertura de uma ou outra via secundária, como a 

Calçada do Lavra, continuava a não ser nada fácil chegar ao cimo, mantendo-se a tendência atávica 

de gueto, condicionante tradicional nas diversas partes justapostas da cidade antiga, sempre 

desarticuladas na sua funcionalidade. Tal refletiu no caráter isolado desta colina. A procura de 

resposta a acessos ao topo da Colina resultou em acessos interessantes como exemplo do Beco de 

São Luís da Pena, que é uma escadaria que é também a memória de uma cidade arcaica, ou mesmo 

uma síntese da Lisboa das colinas, dos acessos de declives acentuados onde o Tejo está muitas vezes 

presente. Tudo neste terreno é oculto e misterioso. Assim como o ascensor da Lavra, que 

antigamente era movido a vapor e depois, vindo da central Tejo, foi eletrificado. 

 

Figura 5 - Beco de São Luís da Pena            Figura 6 - Ascensor da Lavra 

O nome da colina advém-se da Ermida dedicada a Santa Ana e depois convertida no Antigo convento 

de Santana situado num planalto e centro da mesma, ao cimo da Calçada de Santana. O convento 

primeiramente tinha um asilo de crianças agregado, e D. Catarina de Áustria mandou fazer o 

convento para as mulheres “perdidas” da época, as ditas filhas de nobres que não conseguiam pagar 

os seus dotes ou segundas filhas às quais não restavam heranças familiares. Com efeito foi criada 

uma nova ordem que não fosse Dominicana ou Franciscana. Apesar dos donativos solidários, as 

trezentas freiras residentes, alugavam quartos como meio de financiamento. Com o fim das ordens 

religiosas, em 1834, e com o falecimento da última freira residente, também no seculo XVIII, a Igreja 
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foi demolida e os seus pertences divididos entre a Igreja da Pena, situada na Calçada de Santana, e 

Igreja de Monte Corvo. 

Após o sucedido, a rainha D. Amélia mandou construir no local um centro de bacteriologia como 

resposta às epidemias que existiam na altura. O mesmo centro foi fechado em 2009 pertencendo 

agora à Faculdade de Medicina de Lisboa. 

  

Figura 7 - Antigo Centro de Bacteriologia de Santana, Instituto Bacteriológico Câmara Pestana 

No século XVII, Catarina de Bragança, viúva de Carlos II de Inglaterra, passa a viver no paço da 

Bemposta mandado erguer para o efeito e que foi usado mais tarde como residência por alguns dos 

reis de Portugal, a mesma residência acabara mais tarde por ser cedida a Academia Militar por D. 

Maria II. Esta estadia real eleva o estatuto social da colina de Santana, nomeadamente em redor do 

terreiro que se vai definindo com a construção de diversos palácios. Ao mesmo tempo era uma zona 

popular, onde decorriam feiras e mercados e se localizava uma praça de touros. 

 

Figura 8 - Paço da Bemposta, agora dedicado aos serviços militares. 

Entretanto, em consequência do terramoto de 1755 e da expulsão dos jesuítas, o colégio é 

transformado no Hospital de São José e com o fim das ordens religiosas, a maioria dos conventos são 

desativados, passando em grande parte a terem funções médico-hospitalares.  
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O desenvolvimento, no século XIX, do Passeio Público para Avenida da Liberdade, ditou o processo 

de desenvolvimento da Colina de Santana e o seu papel no desenvolvimento urbano da cidade de 

Lisboa. Com o crescimento populacional a tendência foi ao crescente surgimento de aglomerados 

urbanos nas encostas da Colina que foram adaptando à necessidade de galgar desníveis 

consideráveis. Em meados do século XVI, como indicam as datas da fundação das freguesias, haviam-

se consolidado várias áreas urbanas na Colina, formando como que uma coroa envolvente, ocupando 

as suas vertentes sul, nascente e poente. 

Mas há muitos outros edifícios que ajudam a compreender a ocupação do espaço da Colina. Dentro 

da cidade existem numerosas zonas de fronteira, bairros aparentemente fechados, áreas escondidas 

como pequenas aldeias perdidas na imensidão da montanha. Há geometrias retilíneas e de todos os 

mais diversificados desenhos. Tudo se encontra na Colina de Santana. 

O Torel, um dos miradouros menos conhecidos de Lisboa, apesar do ângulo e vistas esplendorosas 

que proporciona.  

 

Figura 9 - Jardim do Torel 

A entrada breve nestes edifícios públicos, ou pertencentes a instituições, revelam a cidade que se 

perde e encontra num imenso labirinto. 

Penetramos nos espaços ocultos do exterior, da via pública, espaços de transição e que enunciam a 

esfera privada de cada cidadão, de cada habitante da urbe. São áreas que definem a face mais viva e 

dinâmica de uma cultura local ou regional.  
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Figura 10 - Assinalado a vermelho a existência de uma vila no interior de um quarteirão na rua Cruz da Carreira. Foto 
local 

Atualmente, com o recente intuito municipal em congregar as diferentes unidades hospitalares da 

Colina de Santana num único complexo associado a conceitos díspares do original, num local mais 

afastado do centro da cidade, Chelas, proporcionou-se a oportunidade de criar novos espaços de 

conhecimento a um conjunto de edificado agarrado aos seus alicerces onde foram praticados 

diversas investigações que culminaram em alguns progressos da medicina portuguesa hoje 

conhecidos.  

“ E o que acontecerá a uma extensa malha urbana depois de desaparecerem as suas principais 

unidades funcionais? Será um modelo de pensamento urbano numa pré-existência densa? 

A Colina evoluiu na ausência de um pensamento urbano estruturado para todo o seu conjunto. 

Mas a evolução da arquitetura dos espaços resumiu-se à procura de uma melhor adaptação 

sucessiva às condições pré-existentes, sejam elas manipuladas pelo homem ou não, e será algo que 

sempre perdurará. Tudo muda, tudo se transforma. É vulnerável o tecido das construções 

humanas.”5 (Lobo, 2013, p. 10)  

                                                           
5
 ESTUDO URBANO DA COLINA DE SANTANA, Inês Lobo Arquitectos, lda. Acedido a 10 de Dezembro 2013, em 

http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/urbanismo/Licenciamento/estudocolinasantana.pdf 



Por uma nova Urbanidade 
Identidade vs. Desenvolvimento sustentável de uma área construída, Colina de Santana 

22 

 

_CONJUNTO HOSPITALAR DA COLINA DE SANTANA 

 

Figura 11 - Enquadramento dos Hospitais da Colina de Santana. Fonte Google Earth, Elaboração Própria. 

A Colina de Santana é a colina da saúde que reúne diferentes estruturas hospitalares, e são elas os 

Hospitais de São José, Santa Marta, Miguel Bombarda, Santo António dos Capuchos, o já desativado 

Desterro e Estefânia. Entre os anos 40 e os anos 60 do século XX, todas estas estruturas hospitalares 

sofrerão operações de profunda transformação com a intervenção das recém-criadas Construções 

Hospitalares, restando poucos exemplares do que foram as construções do final do século XIX e início 

do século XX. As Construções Hospitalares implementaram novos edifícios e demoliram parte dos 

existentes, mas também procederam a adaptações significativas nos edifícios existentes o que 

conferiu alguma homogeneidade ao conjunto, mas foi simultaneamente danoso para alguns 

elementos de valor patrimonial ou relevância arquitetónica. 
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Estas são estruturas integrantes do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC) que foram até hoje 

uma mais valia à população residente que dispunha, devido à proximidade de serviços de saúde 

diversificados disposto só nesta Colina. É um conjunto que se organiza como um todo desde a sua 

fundação enquanto conventos (à exceção do Hospital Estefânia) até aos dias de hoje como hospitais. 

No final do século XVI a fundação de grande parte dos conventos, que fazem hoje parte do CHLC, 

aconteceu no curto espaço de 30 anos e a sua extinção e conversão em edifícios hospitalares, em 

oitocentos, foi igualmente rápida, entre a extinção das ordens religiosas em 1834 e a anexação 

progressiva de edifícios ao já existente Hospital de S. José até ao fim do século XIX e início do século 

XX. Nota que o Hospital Miguel Bombarda passou a ser parte integrante do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa, em 2007. 

Em seguida é apresentado uma síntese do que foi a história de cada uma das estruturas hospitalares 

integrantes da Colina de Santana. 

 

HOSPITAL MIGUEL BOMBARDA  

 

Figura 12 - Excerto de Gravura do traçado da Cerca Nova na Colina de Sant’Ana, segundo pormenor do desenho 
publicado por Bráunio referente a meados do século XVI. No topo já é referenciado o Convento de Sant’Ana, de 1562. 

(Fonte: Arquivo Biblioteca Nacional de Portugal) 

 

 

No início da sua presença na Colina, e em forma de convento, o complexo do Hospital Miguel 

Bombarda (HMB), apesar de próximo, era parte exterior da cidade. Com o passar do tempo, este 

complexo viu-se rodeado por construções que o «engoliram» na contemporaneidade. Apesar disso 

manteve sempre as suas funções médicas psiquiátricas ao público, e algo que antes era à parte da 

cidade tornou-se parte integrante, no entanto intransponível.  
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Trata-se de um hospital psiquiátrico onde foram introduzidos os primeiros métodos desta 

especialidade médica no país. Como vestígio das práticas envolvidas neste estabelecimento 

permanecem ate hoje de pé o edifício principal reservado a gabinetes de internamento dos doentes 

assim como gabinetes administrativos. Mantém-se ainda o balneário D. Maria II, onde eram 

praticados os banhos terapêuticos, e o Panóptico, um dos seis pavilhões de segurança existentes na 

Europa. Este último edifício era onde prisioneiros de maior perigosidade eram colocados, porque a 

arquitetura do edifício permitia uma vigilância mais abrangente com o uso de uma torre de vigilância 

central. Nos dias de hoje pode-se ver neste local, tornado “casa-museu”, obras artísticas dos seus 

antigos “inquilinos”, que se expressavam através de pinturas, esculturas e outros materiais 

iconográficos, preservados e expostos. Estes edifícios referidos foram classificados pelo Instituto 

Português do Património Arquitetónico (IPPAR) como imóveis de interesse público, remetendo assim 

a sua conservação e integração a novos projetos para o local. 

O Hospital Psiquiátrico Miguel Bombarda, recentemente encerrado, foi o terceiro grande hospital a 

ser fundado em Portugal, com 300 camas. Até ao surgimento dos primeiros psicofármacos eficazes, o 

tratamento de doentes mentais passou por métodos como banhos de água gelada, contenção física 

com coletes-de-forças, cadeiras fortes, sangrias, coma barbitúrico, malarioterapia, coma insulínico e 

eletroconvulsivoterapia sem anestesia. Não obstante, em determinados períodos o HMB foi uma 

instituição moderna com cuidados muito avançados para a época, nomeadamente com as mudanças 

introduzidas quando Miguel Bombarda foi diretor. O professor Miguel Bombarda tomou posse como 

diretor a 2 de julho de 1892 e deixou de ocupar o cargo a 3 de outubro de 1910, quando é 

assassinado poucas horas antes de se iniciar a revolução que levou à Implantação da República. 

A Fundação da Quinta da Congregação dos Padres da Missão de São Vicente de Paulo foi construída 

entre 1730 e 1750 na antiga Quinta de Rilhafoles, adquirida por aquela instituição religiosa em 1720. 

Com a extinção das ordens religiosas no âmbito da Reforma Geral Eclesiástica de Joaquim António de 

Aguiar, os bens da Congregação foram incorporados na própria Fazenda Pública. Entre 1835 e 1848, 

esteve instalado em Rilhafoles o Colégio Militar, tendo sido realizadas algumas obras de adaptação, 

para permitir a sua funcionalidade. Para o Colégio Militar transferiu-se, sem obras, a Unidade de 

Alienados existente no vizinho Hospital de São José, a quem ficou subordinado como Anexo do Real 

Hospital de São José. Ao longo da sua existência, o espaço do convento de Rilhafoles teve diferentes 

designações e funções, seja:  

 Hospital de Alienados de Rilhafoles, em 1855, apadrinhado pelo Primeiro-ministro, Duque de 

Saldanha. 
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 Manicómio Bombarda, em Maio de 1911, em homenagem a Miguel, sob direção do 

Professor Júlio de Mattos, começa a funcionar como Clínica Psiquiátrica da Faculdade de 

Medicina de Lisboa.  

 Asilo Psiquiátrico Miguel Bombarda, em 1945. 

 E finalmente, Hospital Miguel Bombarda, em 1948, por ocasião das comemorações do 

primeiro centenário. Foi acrescentado sucessivamente de novos edifícios-enfermarias, 

instalações de apoio e infraestruturas, procurando responder ao seu crescimento. 

Nos anos 70/80 do século XX, o hospital começou a diversificar a sua atuação clínica, 

abrindo-se para o exterior e criando um ambulatório mais próximo da comunidade, 

mantendo em simultâneo a sua atividade clínica e de investigação. 

Viria a dispor de várias consultas e serviços específicos em áreas como o alcoolismo, a 

gerontopsiquiatria, o stresse pós-traumático, a psiquiatria transcultural, a psicologia, a 

neuropsicologia, a terapia ocupacional, a formação profissional, a reabilitação, e estruturas 

como o hospital de dia e unidades na comunidade. 

 Em 2007, por fusão com o Hospital Júlio de Matos (HJM), passa a integrar o Centro 

Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, passando a funcionar como Polo Miguel Bombarda do 

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL).6  

Em 2011 o espaço foi classificado como imóvel de Interesse Público, tendo apenas alguns dos seus 

constituintes classificados pelo IPPAR. 

O último doente crónico foi transferido do Hospital Miguel Bombarda para o HJM no dia 5 de Julho 

de 2011. 

Em fevereiro de 2012 cessa por completo a atividade clínica no Hospital Miguel Bombarda, com a 

transferência, para o Polo do Hospital Júlio de Matos (HJM) do CHPL, do Serviço de Consulta Externa 

de Lisboa Ocidental e do Hospital de Dia Eduardo Luís Cortesão, que ainda se mantinham em 

funcionamento no Polo Bombarda. 

O espaço do Hospital Miguel Bombarda continua de portas abertas, sendo detido pela Estamo, por 

sua vez detida pela empresa pública Parpública. É utilizado como parque de estacionamento e 

alberga um museu sobre o hospital que pode ser visitado com um horário restrito.  

                                                           
6
 Designação que nunca foi oficial, embora fosse adotada em documentos internos do hospital e utilizada pelos 

clínicos e funcionários do CHPL. Após o encerramento do HMB, o nome CHPL não foi oficialmente abandonado, 
mas a prática, já habitual, de usar a designação Hospital Júlio de Matos para o Polo HJM intensificou-se ainda 
mais. 
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Balneário D. Maria II 

 

Figura 13 – Fotografia local e corte pormenorizado, gravura de 1855. A partir da direita, zona dos banhos terapêuticos, as 
caldeiras e a cozinha industrial adjacente do Balneário D.Maria II 

Logo após a fundação do Hospital em 1848, foi inaugurado pela rainha, em 1853, a Casa dos Banhos 

ou Balneário D. Maria II, o primeiro edifício construído de raiz em Portugal para tratamento de 

doentes com perturbação mental. De carater inovador na Europa, este balneário é constituído de um 

sofisticado sistema de caldeiras, tubagens e equipamentos, onde participou o médico Bernardino 

António Gomes e o sistema foi verificado pelo lente de Física da Escola Politécnica. É uma construção 

inspirada no estilo romântico da época, que conjuga o revivalismo renascentista e gótico, à então 

inovadora arquitetura do ferro (gradeamentos e vigas de ferro fundido) e uma azulejaria de fachada 

ao estilo português. O seu uso também remetia a doentes externos, com prescrição dos médicos da 

cidade, que aí se dirigiam para serem tratados aos “nervos”. O Balneário proporcionava 

diversificados tipos de banhos: sauna ou de vapor com ervas aromáticas, turcos, de onda, duches 

verticais e laterais, de imersão, quentes, tépidos e frios, ou alternados na temperatura, que os 

médicos procuravam adequar às várias situações clínicas, como as de agitação ou de depressão. 

Conserva ainda as tinas e banheiras, uma piscina, e duas instalações em forma de guarita cilíndrica, 

com depósitos no topo e tubagens concêntricas de cobre. Foi classificado pelo IPPAR em 2001. 

  

http://aparteoutsider.org/wp-content/uploads/2011/11/Balne%C3%A1rio-D.-Maria-II-1853.jpg
http://aparteoutsider.org/wp-content/uploads/2012/07/X-02.jpg
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 Pavilhão de Segurança 

 

Figura 14 – Fotografia local do interior do Pavilhão de Segurança e imagem aérea em 1948, notando-se o corpo 
rectangular de entrada e apoio, e o vasto corpo circular. 

Mandado construir pelo professor Miguel Bombarda, o Pavilhão de Segurança, construído em 1896, 

é um edifício vanguardista e Panóptico, único em termos internacionais, da autoria do Arquiteto José 

Maria Nepomuceno. Foi concebido para enfermaria-prisão destinado a doentes provenientes de 

penitenciárias. Esteve em funcionamento até 2000, e foi classificado como Imóvel de Interesse 

Público pelo IPPAR em 2001, sendo posteriormente, em 2003, transformado em museu. A ideia do 

Panóptico foi introduzida pelo filósofo inglês Jeremy Bentham, onde múltiplas celas poderiam ser 

vigiadas por uma torre central de observação, e é um dos seis edifícios circulares panópticos 

existentes no mundo. 

O edifício é constituído por um corpo retangular de apoio, com a única porta de acesso, e um corpo 

circular constituído por vinte celas-quartos e seis dormitórios, sanitários, refeitório e sala de reunião, 

dispostos axialmente dando para um vasto pátio-praça de 32 metros de diâmetro com uma torre-

quiosque de vigilância ao centro do mesmo. Nesse pátio os doentes passavam também o tempo a 

cultivar hortas, uma exigência de Miguel Bombarda para mante-los ocupados 

Trata-se de um dos raríssimos edifícios circulares Panópticos existentes no mundo, com pátio a 

descoberto determinado deste modo para beneficiar o estado mental dos pacientes e prevenir a 

transmissão de doenças. Estes aspetos racionalistas, aliados a uma cativante beleza de escala e 

proporções, fazem dele uma construção de vanguarda a nível internacional, precursora do design e 

arquitetura modernas, das décadas de 1920 e 1930.  

O espaço foi propositadamente concebido com arestas redondas como forma de precaução a lesões 

aos doentes, facilidade de limpeza e conferir maior resistência dos materiais ao choque. Exemplo são 

http://aparteoutsider.org/wp-content/uploads/2012/07/X-07.jpg
http://aparteoutsider.org/wp-content/uploads/2012/07/X-08.jpg
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os escultóricos bancos fixos, de betão, com os generalizados arredondamentos racionalistas, de 

secção simétrica em quarto de círculo. 

Edifício principal, Convento de Rilhafoles 

O convento é um dos mais raros em Lisboa que resistiu incólume ao terramoto de 1755, conservando 

hoje a maioria dos interiores originais. A sua fachada a nascente, de sólida estrutura, igualmente 

resistiu incólume ao terramoto. 

A Sala do Museu de Pintura e Escritos de Doentes, de 1898, com decoração alusiva, a primeira que se 

conhece no mundo, fundada por Bombarda.  Sala no edifício principal onde estão expostas 

fotografias de doentes, consideradas análises da fisionomia para efeitos de diagnóstico, parte da 

coleção de 1200 exemplares com essa finalidade (desde finais do séc. XIX a princípio da década de 

1930).E identificou o vasto Celeiro, com imponentes arcadas em lioz. 

Edifício nobre é ainda constituído pelo Salão Nobre, com painéis de azulejos do século XVIII e teto 

arte déco (de 1948) da autoria do Arquiteto Carlos Ramos. Parte integrante do edifício também é o 

Gabinete do Diretor, de grande importância histórica, onde o Professor Miguel Bombarda foi 

assassinado a 3 de Outubro de 1910, por um doente monárquico, véspera do desencadear da 

Revolução Republicana. O retrato a óleo do marechal Saldanha atrás da secretária, exibe a marca 

provocada por uma das balas. Recorde-se que Miguel Bombarda foi o chefe do comité civil que 

organizou a Revolução que implantou a República em Portugal. O Professor Miguel Bombarda dirigiu 

o Hospital durante dezoito anos e residia no último piso dessa ala do edifício. 

O edifício principal também fazia-se constituir por uma Igreja da antiga Casa da Congregação de São 

Vicente de Paulo, e posteriormente do Hospital. Além da atividade religiosa hospitalar, aqui se 

realizaram os funerais dos doentes, incluindo o poeta Ângelo de Lima, do artista Jaime Fernandes. 

Outros elementos 

Os outros imóveis e elementos constituintes do conjunto do Hospital Miguel Bombarda são ainda: 

Edifícios de Enfermarias, Cozinha, Telheiro, Laboratório, Oficinas para Doentes, Painéis de Azulejos 

criados por Doentes, e o Poço e Tanque da Quinta de Rilhafoles.  

O Edifício de Enfermarias (1885-1894), foi igualmente obra do arquiteto José Maria Nepomuceno, e 

constituiu uma inovação mundial com uma tipologia em poste telefónico, onde três corpos paralelos 

são unidos ao centro por um corpo destinado a circulação de pessoas e materiais. É uma obra de 
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estilo pré-modernista, que conjuga o racionalismo com a geometria de um edifício de um só piso, 

com o intuito de prevenir suicídios e evitar grades nas janelas. Também o Edifício de Enfermarias em 

“U” (1900), sem decorativismos, concentrava na base do “U” todas as salas de apoio para tornar 

possível a vigilância dos dormitórios a partir da entrada. Foi inovador no uso de vigas de betão 

armado (o primeiro hospital totalmente em betão armado data de 1907, na Suíça), possui sistema de 

ventilação com alto pé-direito e chaminés sobre os dormitórios, forçando a saída do ar, além de 

janelas de folhas horizontais com abertura por manivela. A Cozinha (1906) possui cobertura 

piramidal de madeira, com respiradouro no vértice, cuja carga sobre as paredes é sustida por um 

sistema de 33 esticadores e 33 amarrações em ferro, ajustáveis, que se unem ao centro num fecho 

octogonal, sustentando a força centrífuga da cobertura sobre as paredes estruturais. Historiadores, 

incluindo os técnicos do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico (IGESPAR), 

não conhecem qualquer cobertura semelhante, segundo a Associação Portuguesa de Arte Outsider. 

O Telheiro para o Passeio dos Doentes (1894), símbolo da humanização instituída por Miguel 

Bombarda, também do arquiteto Nepomuceno, é uma enorme construção, inédita em termos 

europeus, de madeira, telha, ferro fundido escultórico, e beirados salientes, com bancos de madeira 

protegidos. Apesar de este ter sido demolido na década de 1950, conserva-se outro igual, embora 

depois “fechado” junto à Alameda das oliveiras. As Oficinas, também obra do Arquiteto 

Nepomuceno, contem um espólio de memórias do trabalho dos doentes no hospital, seja os painéis 

de 165 azulejos diferentes criados e colocados por doentes num muro. O pequeno edifício do 

Laboratório, com sala de autópsias (1897) situado perto do Pavilhão de Segurança, teve uma 

relevante importância histórica, uma vez que foi onde o neurologista Professor Mark Athias iniciou e 

desenvolveu as suas investigações em Portugal, durante cerca de 8 anos, vindo da Sorbonne, após 

convite do Professor Bombarda. O Prof. Mark Athias é considerado o maior cientista médico 

português da primeira metade do século XX, a par do Prof. Egas Moniz, e lançou em Rilhafoles o 

ensino da moderna investigação e experimentação médico-científica em Portugal. Por fim o poço e 

tanque da Quinta de Rilhafoles, com cerca de 500 anos. Também se conservou a Alameda das 

oliveiras, da antiga Quinta de Rilhafoles (século XVI), que especialistas atribuem a idade de 400-500 

anos.  



Por uma nova Urbanidade 
Identidade vs. Desenvolvimento sustentável de uma área construída, Colina de Santana 

30 

 

HOSPITAL SÃO JOSÉ 

Com a destruição do Hospital de Todos-os-Santos pelo terramoto de 1755, os doentes residentes 

foram transferidos para o Colégio de Santo Antão, construção do século XVIII, onde até então 

predominava o domínio dos Jesuítas. 

D. João III inseriu a Companhia de Jesus atribuindo-lhe o Convento de Santo Antão, à Mouraria, e 

onde é fundado, em 1552, o primeiro Colégio dos Jesuítas no Mundo, tornando-se no Colégio de 

Santo Antão-o-Novo. Como projeto inicial do Arquiteto Baltazar Álvares, a obra iniciou em 1579, e foi 

inaugurada a 8 de Novembro de 1593. A construção é constituída por um monumento nacional 

decretado pela lei 22/502 de 10 de Maio de 1933, a Sacristia datada 1700, onde é a atual capela do 

Hospital de São José. 

O Hospital de São José é classificado como imóvel de Interesse Público pelo decreto-lei 8/83, de 24 

de Janeiro 1983, completado em 1652 com uma grandiosa Igreja. 

Este hospital foi caraterizado como grande escola de cirurgia do país, e com mérito do cirurgião 

Manoel Constâncio surge, em 1825, a Real Escola de Cirúrgica por decreto de D. João VI, que veio a 

dar mais tarde origem à Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. 

Em 1844 o Hospital real de São José iniciou um conjunto de anexos, começando pelo Manicómio de 

Rilhafoles e o Hospital do Desterro, originando o Hospital Real de São José e Anexos. Seguiu-se a 

Estefânia em 1877, o de Arroios em 1892, o de Santa Marta em 1903, em 1906, o Hospital Curry 

Cabral e por ultimo em 1928, o Hospital de Santo António do Capuchos, completando assim o grupo 

Hospitais Civis de Lisboa (HCL). 

Este grupo proporcionou a formação pós-graduação de médicos que neles procuravam especializar-

se. 

No hospital São José surgiram especialidades como a Cirurgia plástica e reconstrutiva, a cirurgia 

maxilo-facial e as primeiras unidades de cuidados intensivos de queimado, de neurotraumatologia e 

vertebro-medular. 

O hospital cresceu e modernizou-se nos seus limites conventuais perpetuando a junção entre ciência 

e arte naquele que é um dos mais importantes monumentos de Lisboa. 

Este hospital possui uma significativa Biblioteca, onde se depositou, desde da sua origem nos anos 

vinte do seculo XX, um vasto material de valor arquitetónico, histórico e de teor científico referentes 
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aos Hospitais Civis de Lisboa. Entre as obras que ali podem ser consultadas encontram-se os 

Trabalhos Finais de Licenciatura em Medicina desde 1843 a 1926 e os setenta volumes dos 

”Episódios da Vida Médica”, coleção de artigos da imprensa diária reunidos pelo Dr. Alfredo Félix de 

Sousa entre os anos de 1881 e 1932. O acervo documental mais valioso, incluindo o primeiro 

regimento do Hospital de Todos-os-Santos, mandado publicar por D. Manuel I em 1504, encontra-se, 

porém, desde 1994, na Torre do Tombo, constituindo o Arquivo Histórico dos Hospitais Civis de 

Lisboa. Está disponível para investigadores e é composto por 10846 livros e cerca de 200 maços, 

assim convida Luiz Damas Mora, Presidente da Comissão do Património Cultural do CHLC, ao uso da 

biblioteca. 

HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO 

Antigo convento do Desterro fundado em 1591 na congregação de São Bernardo. Após a destruição 

do Hospital Real de Todos os Santos foram transferidos para este local funções hospitalares que o 

inseriram ao conjunto de Anexos de São José. Os seus frades foram deslocados para o Palácio dos 

Arcebispos de Lisboa. Cinco anos após fundação foi parcialmente destruído pelo terramoto, 

mantendo intato os seus mármores interiores. O presente hospital teve diferentes serviços e 

instituições inseridas tais como o Hospital da Marinha (1806) e o Colégio dos Meninos Órfãos (1814) 

anexado à Real Casa Pia. No seculo XIX é oficialmente designado Hospital do Desterro. Integrou o 

antigo grupo hospitalar dos hospitais civis de Lisboa em 1999, e posteriormente integrou, em 2003, o 

Centro Hospitalar de Lisboa. 

As especialidades exercidas eram nas áreas de dermatovenereologia, venereologia (1897) e urologia 

(1902), (além de outros serviços gerais como, medicina interna, cirurgia geral, unidades de cuidados 

intensivos e serviços de Imagiologia e Patologia Clínica). Em resumo, “ uma instituição maldita, 

dedicada a doenças vergonhosas e frequentada pela população da Mouraria e das Portas de Santo 

Antão, onde se concentrava, nos finais do século XIX e início do século XX, a prostituição de Lisboa.” 

SUPER 157 - Maio 2011. A riqueza do espólio destes conhecimentos levou à constituição do museu de 

dermatologia em 1955 numa das salas do Hospital do Desterro, designado por Museu Sá Penella. O 

espólio do museu foi transferido para o Hospital Santo António dos Capuchos. Uma coleção de 

figuras de cera conta a história da dermatologia, em Portugal, na primeira metade do século XX 

através de cópias de pessoas reais com histórias de vida complicadas. 7 

                                                           
7
 Fonte: Revista Super Interessante, é uma  revista portuguesa de  curiosidades culturais e científicas, publicada 

mensalmente desde 1998 pela Impresa Publishing. 
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Figura 15 - Publicação da Imprensa Publishing.
8
 

A ceroplastia, modelação em cera para o estudo do corpo humano, surge no século XVII, com o 

italiano Gaetano Zumbo, e atinge o auge no final do século XIX, com as primeiras coleções científicas. 

Julles Baretta, artesão, cria, em 1865, o processo técnico de copiar com rigor preparações 

anatómicas através de um molde de uma parte do corpo, reproduzindo-a em cera. Conhecido no 

meio científico como moulage, trata-se de um modelo tridimensional à escala real, sobre as lesões 

de indivíduos vivos. Todas as grandes cidades da Europa apostam nestas figuras para o ensino, com o 

apoio de médicos, de escultores e de modeladores. O conjunto de exemplares iniciou em 1897, 

sendo a maioria das décadas de 1930 e 1940, e finalizou em 1955.  

O hospital viu-se encerrado em 2007, após 150 anos de serviço aos cidadãos. Atualmente serve de 

estacionamento a moradores e funcionários do Centro Hospitalar Lisboa Central. 

                                                                                                                                                                                     
 
8
 Disponível em http://www.superinteressante.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=611:qpowerpointsq-

de-cera&catid=3:artigos&Itemid=77. Acedido a 28 de Maio 2013. 
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Figura 16 – Soares, M. Antigo Hospital do Desterro vai ser transformado num espaço cultural até ao fim do ano. Jornal 
Público. Data publicação 28 de Maio de 2013.  

Prevê-se a abertura do Hospital do Desterro a atividades culturais, fruto de protocolo entre 

Mainside/Lx Factory, a Estamo e a Câmara Municipal de Lisboa. (CML, Maio 27, 2013) 

HOSPITAL SANTA MARTA 

Convento fundado no século XVI, começou a funcionar aos serviços médicos em 1890 e passou a 

designar-se como Hospício dos Clérigos Pobres. Em 1910 foi-lhe atribuída a função de Escola médica 

cirúrgica de Lisboa com papel importante no ensino de Medicina em Lisboa. Foi criado primeiro 

como Recolhimento para tratar a estirpe de Peste ocorrida em 1569. 

A construção do convento deu-se em 1612 num estilo Maneirista, constituído pelo Claustro, a Igreja 

e a Sala do Capítulo, onde podemos deparar com uma obra de azulejaria portuguesa seiscentistas e 

setecentista relatando a vida de Stª Clara e de S. Francisco de Assis. Serviu de sala de aula quando o 

hospital albergava a Faculdade de Medicina, onde encontra-se outra peça de alto significado 

histórico, a mesa na qual o seu diretor Egas Moniz realizou as primeiras angiografias cerebrais e abriu 

caminho para a cirurgia cerebral. Uma descoberta premiada com o Prémio de Oslo de 1945. O 

espaço serve ainda como sala de reuniões. Comunicando com esta sala há uma pequena biblioteca 

contendo bibliografias legadas pelo Dr. Alberto Mac Bride.9 

                                                           
9
 Disponível em: http://www.chlc.min-saude.pt/content.aspx?menuid=458&eid=638&returnUrl=%2Fcontentlist.aspx%3Fmenuid%3D458 
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O terramoto de 1755 danificou a Convento mas este manteve-se habitável. Construída entre o século 

XVII e XVIII, a Igreja do Convento de estilo Barroco, é desde 1946, classificada como Imóvel de 

Interesse Público. A sua planta é longitudinal com fachada principal virada para a rua Sta. Marta onde 

são visíveis quatro janelões separados por contrafortes. 

  

Figura 17 - Imagem do Hospital de Sta. Marta extraída do GoogleEarth 

  

Figura 18 - Arquivo Municipal de Lisboa. Hospital Sta. Marta 

O espaço foi em 1890 usado como hospital improvisado para responder ao surto de gripe, tornando-

se depois num Hospital de doenças venéreas, associado ao Hospital de São José. Em 1953 o seu 

papel de Escola Médica Cirúrgica foi transferido para o Hospital de Santa Maria. Esta mudança fez 

com que o Hospital de Santa Marta integrasse no grupo dos Hospitais Civis de Lisboa, onde manteve-

se até final do século XX. O passado do Hospital de Santa Marta mostra outro lado da colina de 

Santana, o ensino. Em 1910, foi atribuída à instituição a função de Hospital Escolar da Faculdade de 
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Medicina da Universidade de Lisboa. No século XXI o Hospital é visto como um dos principais centros 

de referência a nível de diagnóstico e tratamentos dos doentes cardiovasculares a nível nacional. 

HOSPITAL DE SANTO ANTÓNIO DOS CAPUCHOS 

Situado no antigo curral, atual Campo dos Mártires, o presente hospital foi criado em 1928. Surgiu do 

Colégio de Santo António dos Capuchos que foi inaugurado em 1579, e entregue aos Padres 

Recoletos da custódia de Santo António. 

O seu convento sofreu danos parciais com o terramoto de 1755, o que levou a diversas 

transformações ao longo dos séculos. Em 1836, a rainha D. Maria II fundou nas suas instalações o 

Asilo de Mendicidade de Lisboa, que aumentou após a compra, em 1854, do Palácio dos Condes de 

Murça. 

A dispersão física dos diversos serviços do hospital ocorreu devido ao condicionamento histórico e 

aos limites físicos existentes. 

O hospital foi oficialmente criado em 1928 com nove serviços clínicos, adaptando-se desde então a 

uma medicina moderna. 

Dotado de património azulejar, e um dos relógio solares mais antigos de Portugal, este hospital 

contém espaços considerados Património Nacional. Este também detém valências únicas no Centro 

como Dermatologia, Gastrenterologia, Hematologia, Neurologia e Oncologia constituído todas elas 

unidades pioneiras a nível nacional.  

  

Figura 19 - Entrada da Igreja e Relógio solar património classificado do H. St. Antº do Capuchos 

Neste local podemos deparar com o Núcleo Museológico do Hospital de Santo António dos 

Capuchos, denominado por Museu Dr. Ary Catarino, o presidente do Conselho de Administração de 

então, e que apoiou os esforços das Enfermeiras Amália Bonzinho e Irene Caeiro. 
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Sediado na cave do Palácio Mello, encontramos ainda a Coleção de Dermatologia (Mello Breyner. Sá 

Penella. Caeiro Carrasco) que tinha em exposição os diversos sectores da vida hospitalar (o gabinete 

de consulta, o bloco operatório, os serviços de oftalmologia e fisiatria, etc.). No entanto, atualmente 

não se encontra aberto ao público, podendo, no entanto, ser visitado particularmente. Este segundo 

núcleo museológico é, atualmente, o único que está organizado segundo bons critérios 

museológicos. É, por assim dizer, herdeiro do Museu Sá Penella que existiu no extinto Hospital do 

Desterro. Para além das peças de cera provindas do Desterro, há um notável núcleo bibliográfico, 

como por exemplo, livros do professor Thomaz de Mello Breyner (1866-1933), um microscópio de 

cobre oferecido por D. Carlos a este professor, lâminas com preparações microscópicas de doenças 

dermatológicas e uma interessante coleção de fotografias do Serviço de Dermatologia do Hospital do 

Desterro. 
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2. Estado da arte 

2.1 Identidade 

O ambiente humano e ambiente construído      

Amos Rapoport, 1978 

O desenho urbano trata-se de um caso particular do ambiente geral (que deve ser definido). O 

ambiente pode ser definido como algo fora do organismo, de um grupo ou outro sistema que estude. 

Segundo Ittelson (1969), as componentes do meio ambiente são: preceptivo (relação Homem - meio-

ambiente), expressivo (simbolismo das sensações que o meio transmite), valores estéticos, 

adaptativo (físico), integrativo (social), instrumental e por fim relação ecológica dos componentes 

anteriores. 

Já Lawton (1970) descreve cinco componentes para o meio ambiente, sendo eles: o individuo, o meio 

físico natural, meio comportamental de cada individuo ou grupo, meio ambiente suprapersonal 

(faixas etárias, estatutos sociais, cultura) e meio ambiente social (regido de acordo com as normas 

sociais). 

Ambos propõem uma multiplicidade do meio ambiente social, cultural e físico e implicam uma 

relação entre as caraterísticas físicas do meio e a influência nos estilos de vida das pessoas. Essa 

relação é dividida por layers. (Rapoport, 1978, p. 23) 

 

Ilustração 1 - Esquema mental de definição dos espaços por layers. Rapaport, 1978, pág.53. 
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O meio ambiente tem uma estrutura vasta com intercâmbios entre humanos e elementos físicos e 

desse modo um conjunto de elementos não é suficiente para o definir. Os objetos e as pessoas estão 

relacionados pelo espaço. 

Uma cidade é um reflexo de diferentes interinfluências entre espaços produzidos e as atitudes do 

grupo que a habita, e o inverso também é legível. Naturalmente também aspetos físicos (latitude e 

longitude) distanciam atitudes e expressões de grupos. 

Segundo o autor, “O espaço experimenta-se como uma extensão tridimensional do mundo que nos 

rodeia: intervalos, relações e distâncias entre pessoas, entre pessoas e coisas, e entre coisas e o 

espaço, estão no coração do meio ambiente construído.” (Rapoport, 1978, p. 24) A organização 

espacial é fundamental.  

 

Ilustração 2 - Representação da influência das formas urbanas nos lugares de reunião. Rapaport, 1978, pág. 24 

“Consideremos, por exemplo, uma cidade composta por pátios interiores (como as muçulmanas, 

Yoruba, as da América Latina ou as cidades Japonesas). Trata-se de uma organização totalmente 

distinta das casas alinhadas em frente a uma rua”. (Rapoport, 1978, p. 24)Sem pensar nos materiais, 

existem formas diferentes de viver e 

valorizar o espaço. 

 

Ilustração 3 - Noções de Público e Privado, em diferentes organizações espaciais. Rapaport, 1978 , pág.25 
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No desenho do espaço público também existe diferenças culturais na interpretação do 

público/privado, é uma diferença espacial que pode também definir classes. E é a organização 

espacial que influência maioritariamente a troca correlativa do tipo de controlo social com o espaço, 

não obstante à forma, ao material, aos significados simbólicos, aos detalhes, às cores, ao paisagismo 

e aos elementos icónicos. 

Identifica-se assim que a Organização significativa mais a Organização espacial dão origem a 

Identidade Social, com diferentes formas de interpretar elementos físicos. 

O autor ainda afirma que “…é possível considerar o desenho, desde a paisagem regional até ao 

mobiliário de uma habitação, como uma organização espacial com propósitos específicos e ajustados 

a diferentes normas, refletindo as necessidades, os valores e os desejos de grupos de pessoas ou 

indivíduos desenhando espaços e, desta forma, representando a congruência ou incongruências 

entre a realidade física e a realidade social (…) Tudo atua numa trama espacial de referência para 

além da forma, proporções, qualidade sensorial e valor simbólico, que permite comparações entre 

meios ambientes diferentes e analisar as características funcionais próprias de cada um.” (Rapoport, 

1978, p. 25 e 26) 

Um exemplo estrutural é a disposição de vivendas perante um bairro e o mesmo bairro perante uma 

cidade. 

  

Ilustração 4 - Organização espacial em São Cristóbal, Las Casas (México). Diagrama extraído de Wood, 1969). Rapaport, 

1978, pág. 26. 

Um outro conceito, a organização temporal, auxilia à estruturação de ciclos temporais, orientações 

futuras e relação às passadas. A evolução varia de espaço para espaço, e isso deve-se à evolução 

temporal dos meios de comunicação. E assim considera-se a organização espaço temporal. 
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Os termos: espaço, tempo, comunicação e significado, interrelacionam-se e justificam a relação do 

Homem com o seu meio. 

O espaço é algo mais do que uma realidade física e tridimensional, visto que o mesmo espaço pode 

ter vivências diferentes em tempos diferentes. A forma mais básica de descreve-lo é a distinção entre 

o espaço humano e não humano, ou espaços desenhados e não desenhados correspondentes a 

normas psico-sensoriais diferentes, referente a características culturais particulares com valores, 

crenças, pontos de vista diferentes num mundo onde tudo se apreende e transmite. Portanto o 

espaço é o uso que lhe é dado e a cidades diferem-se pelos comportamentos. “Os espaços 

psicológicos e os espaços do comportamento estão, por sua vez, relacionados com a cultura definida 

por grupos e categorias, taxonomias ou domínios (Rapoport 1972). ” (Rapoport, 1978, p. 29) Tudo 

gera um sistema de regras e costumes que refletem os ideais e produz estilos de vida, guias de 

comportamentos, papeis sociais assim como maneiras de construir.  

Verifica-se inclusive que, o espaço imaginário o é apenas por uma determinada pessoa de 

determinada cultura, mas que acaba por influenciar o comportamento das pessoas que estão dentro 

desse mesmo espaço. (Rapoport, 1978, p. 29). O desenho urbano define aquilo que imaginamos 

como próprio para o lugar, dentro de um conjunto de definições que determinamos para alcançar 

uma possível qualidade ambiental. Mas é dentro da reflexão de um conjunto de regras 

institucionalizadas, que podemos converter decisões em planos. A resposta ao porquê de existirem 

meios ambientes diferentes pode ser justificado pelos modos diferentes de encontro no espaço 

físico, como por exemplo os ambientes sociais entre as cidades Muçulmanas (com espaços fechados) 

e uma cidade Mexicana (com espaços abertos ao espaço exterior de uma cidade) que muito diferem. 

Logo, as alternativas a um desenho urbano definem-se pelas caraterísticas locais, bom senso e 

criatividade.   
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Ilustração 5 – Rapaport, 1978, pág. 36. 

Uma cidade norte americana maximiza o movimento e acessibilidade, enquanto que a muçulmana 

limita a circulação e consequentemente controla o comportamento. Por este motivo existem 

diferenciais de estruturação entre cidades. “ Estes diferenciais são importantes sobretudo porque 

foram esquecidas na maioria das teorias de forma urbana, que se basearam unicamente na tradição 

do alto estilo de vida e na cidade ocidental.” (Rapoport, 1978, p. 36) Outros exemplos de procura de 

equilíbrio são as cidades Japonesas onde denota-se claramente a diferença entre espaço público e 

privado, no entanto estas cidades são desprovidas de espaços públicos abertos (vivências sentidas 

apenas em equipamentos comerciais e sociais). Em contrapartida as cidades Gregas privilegiam o 

convívio em espaço público aberto. 

Sistemas de valores e os sistemas de grupos diferentes ajudam a entender as formas urbanas 

produzidas pelo seu desenho seletivo. Os valores, as ideologias (também elas temporais) e os juízos 

de qualidade, definem portanto os problemas, os dados que tem se em conta, e as soluções que 

propõe-se. Mas também considera-se a ambígua relação entre valores e comportamentos. A visão 

perante uma questão ou resolução urbana, depende de maneiras diferentes de abordar dados 

temas, seja por profissionais ou não. Os desenhadores e os urbanistas têm uma relação de maior 

cumplicidade e ambiguidade com o meio ambiente de qualidade, do que o público geral, visto que 

são capazes de distinguir com mais subtileza os diferentes elementos de um meio. Por norma a 

preferência do público geral varia entre habitação isolada (com privacidade do fenómeno domestico) 
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ou bairros compactados (pujados de vivências), mas o desenho urbano em geral deve responder ao 

desenho pré-existente. 

Christopher Alexander, 1980 

“Our world is dominated by the order we create.”(Alexander, 1980-2001, volume 1). Assim inicia o 

autor que admite que a ordem é uma ideia obscura, porque no fundo não sabemos o que é esse 

fenómeno. Ainda hoje construímos o mundo, produzindo a ordem, dia após dia, fazemo-lo de forma 

natural sem saber o que é e porquê do que fazemos. Estudos biológicos e físicos demonstram uma 

noção de ordem, no entanto rudimentar. As noções de ordem alteram com o tempo e com a 

sociedade. “It is therefore reasonable to think that the art of building might give us equally essential 

insights.” (Alexander, 1980-2001, volume 1, p. 2) 

Existe uma compreensão geral para a ordem que justifica a natureza da construção e da arquitetura. 

É uma equação de senso-comum entre o funcional e o estético.  

Natureza real dos sentimentos humanos é que ela é semelhante de todos, mesmo que cada um 

tenha as suas características e carater. “But that idiosyncratic part is really only about ten percent of 

the feelings which we feel. Ninety percent of our feelings is stuff in which we are all the same and we 

feel the same things. So, from the very beginning, when we made the pattern language, we 

concentrated on that fact, and concentrated on that part of human experience and feeling where our 

feelings are all the same”.  (Alexander, 1980-2001, volume 1, p. 3 ) Assim se justificou o autor 

perante o sentido do seu trabalho de quatro volumes. 

Confusão da arquitetura 

 Desenvolvimento comercial exibicionista, nas regras da máquina do séc. XX; 

 Na sociedade tradicional a construção é a base da existência humana, mas atualmente 

muitos profissionais que atuam para a construção do meio ambiente moderno, atuam para 

ter a imagem publicada em revistas, criando trabalho pouco amigáveis ao uso prático do dia-

a-dia. Apesar de ter consciência que esse modo de atuação não é suficiente para responder 

as necessidades reais, o autor afirma que não sabem ao certo como atuar corretamente 

porque alguém introduziu este modo de atuação. 

Como o Arquiteto depende da imagem do mundo 
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 Os arquitetos vivem com uma luta interior porque lutam contra uma conceção do mundo, 

uma imagem do mundo, que essencialmente torna impossível fazer edifícios bem, o que 

dificulta as conceções arquitetónicas mais simples, dificultada pela razão de cada um ter uma 

visão diferente do mundo, não existe uma conceção padrão, porque está inerente em cada 

um perceções de senso de beleza e valores diferentes. Tudo na “lei da natureza” tem uma 

beleza natural. 

 A ideia do que importa é essencialmente governada pela ideia de ordem. A ordem está na 

raiz do problema da arquitetura. (Alexander, 1980-2001, volume 1) Pg.8 

O que é a ordem 

 A ordem esta naquilo em que estamos habituados a assumir como ordenado (no 

crescimento/ familiaridade) e na realidade geométrica. 

 A ordem também justifica-se pela conceção de estruturas explicadas por ciências e física. 

Temos de entender e incluir num simples sistema de vida diferentes padrões da vida, fazendo um 

entendimento entre a Natureza e o Homem. O autor descreve as várias formas de viver o espaço por 

diferentes culturas e diferentes espaços, seja da floresta à rua de uma cidade onde pessoas 

convivem. O que quer preservar é a sensação de estar em casa em cada lugar. 

 Kevin Lynch, 2003 

“ Tal como uma obra arquitetónica, a cidade é uma construção em grande escala, algo apenas 

percetível no decurso de longos períodos de tempo. O desing de uma cidade é, assim, uma arte 

temporal.” (Lynch, 2003, p. 11) 

A legibilidade é um conceito que relaciona-se com a capacidade do individuo conseguir guiar e situar-

se no espaço que percorre, de ter um mapa mental que lhe permita onde está em relação ao todo, 

que lhe permita compreender, apropriar, habitar o espaço. Ou seja, é importante que a própria 

cidade tenha sinais e características de referência. Ate mesmo as recordações de infância de 

vivências em dado espaço pode ser visto como referência de segurança emocional, e causar 

familiaridade. Contudo a cidade é uma tela em branco onde define-se, desde a sua origem até aos 

dias de hoje, formas de ordem definitiva mas aberta. “Assim, a imagem de uma dada realidade pode 

variar significativamente entre diferentes observadores [ou grupo de observadores].” (Lynch, 2003, 

p. 16) 
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A cidade deve ser legível e ter uma estrutura física independente, mas com a possibilidade de 

proporcionar formas que estão relacionadas com os atributos da identidade e estrutura da imagem 

mental. São essas formas “ cor, disposição, que facilita a produção de imagens mentais vivamente 

identificadas, poderosamente estruturadas e altamente úteis no meio ambiente (…) uma cidade 

altamente imaginável (aparente, legível ou visível), neste sentido particular, pareceria muito bem 

formada, distinta, notável; como que convidaria os olhos e os ouvidos a uma maior atenção e 

participação.” (Lynch, 2003, p. 20) Assim define Lynch o conceito de Imaginabilidade.  
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2.2  Património  

Património é uma palavra associada a bens que incluem estruturas familiares, económicas e jurídicas 

que perpetuam, de acordo com os preceitos da sociedade possuidora desses bens, ao longo dos 

tempos. É uma expressão que designa objetos, edifícios, conjunto de edifícios, língua/cultura e 

elementos naturais como algo de pertença comum ao passado, sendo que o ultimo está afeto a uma 

preservação ambiental de consciência mundial, precavendo o ecossistema de gerações futuras. No 

caso material as construções humanas devem ser representativas de uma cultura para poderem ser 

consideradas património, seja qual fora a época da sua criação. Os bens culturais produzidos são 

vistos como uma representação da identidade e memória coletiva da civilização, ou seja, como um 

Património Civilizacional.  

O surgimento deste conceito é considerado na Idade Média aquando das invasões e expansão do 

Cristianismo perante os povos Pagãos. Até a altura, segundo Françoise Choay, 1982, a definição para 

as diferentes orientações para colecionar arte desde os tempos antigos eram de luxúria, snobismo, 

superioridade...: “É verdade que uma nova experiência da beleza, mediada pela consciência, se 

desenvolve desde o século III a. C. Mas ela [a apropriação] mantém-se geralmente subordinada a 

outras categorias de práticas. Em vez de disso, revelam-se entre a maior parte dos colecionadores 

motivos estranhos ao prazer característico da arte: prestigio entre os conquistadores, snobismo 

entre os que tinham conseguido ascender na escala social, lucro ou prazer do jogo entre os 

restantes”. (Choay, 2000, p. 34). No entanto o interesse utilitário não era o único mote de atuação, 

sendo que a motivação de preservação dos vestígios antigos também abrangiam o saber literário e a 

sensibilidade na apreciação das artes e perpetuação das índoles religiosas, a estética tudo em nome 

da preservação da memória.  

Na história, e por razões económicas, o Papa Gregório I reutiliza edifícios da era Pagã mandando 

apenas destruir o seu culto (ídolos pagãos). Este ato exemplar permite que ao longo dos tempos seja 

possível preservar valores literários e respeitar a cultura clássica, pela atração intelectual e fascínio 

pela grandeza e riqueza do antigo. 

A relação com a Antiguidade ganhou assim mais significado. “Uma diferença irredutível opõe todavia 

as duas formas de humanismo e as suas respetivas relações com a Antiguidade: a distância (história) 

que o observador Quattrocento estabeleceu, pela primeira vez, entre o mundo contemporâneo ao 

qual pertencia e a longínqua Antiguidade, de que estuda os vestígios. Para os clérigos do século VIII 

ou do século XII, o mundo antigo é simultaneamente impenetrável e imediatamente próximo. 

Impenetrável: os territórios romanos ou romanizados tinham-se tornado cristãos, a visão pagã do 
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mundo já não tinha lugar, não era concebível. Próximo: estas formas vazias, ao dispor da mão e do 

olhar, são imediatamente transponíveis e transpostas para o contexto cristão, onde são 

reinterpretadas segundo códigos familiares”. (Choay, 2000, p. 34) 

A complexidade do conceito de Património tem aumentado exponencialmente ao longo dos últimos 

séculos, mas especialmente durante os últimos 50 anos. No decorrer dos anos o mesmo património 

vai tendo diferentes significados subjacentes a uma transformação dos valores socioculturais e a 

constante alteração na relação do Homem com o meio envolvente.  

Émile Durkheim defende, em relação ao indivíduo e ao seu processo de socialização, “a sociedade 

encontra-se, a cada nova geração, na presença de uma tábua rasa sobre a qual é necessário construir 

novamente.”10 

A sociedade é pois preexistente ao sujeito individual, que transmite os códigos de valores, éticos, 

morais, religiosos ou comportamentais, comuns a um determinado grupo, criando o sentimento 

integração a uma comunidade e de pertença num grupo. Portanto qualquer individuo é um produto 

social, que se relaciona com a envolvente de forma única e irrepetível, originando dinâmicas de 

transformações. Parafraseando Marc Augé, “o social começa no individuo”11. Estabelecendo a ponte 

entre o passado e o futuro, as gerações do presente recebem o legado patrimonial dos seus 

antepassados, reinterpretam-no à luz do seu contexto e transmitem-no.  

A Revolução Industrial introduz uma mudança de era histórica, uma perda de continuidade com o 

passado e desperta nos intelectuais a consciência de que nada será como antes na história das 

sociedades e seu ambiente, desencadeando na Europa um movimento de proteção e conservação 

dos monumentos. As questões de salvaguarda patrimonial do edificado começaram a ser 

equacionadas a nível técnico e científico a partir de meados do século XIX, surgem assim correntes 

diversas de perspetivas diferentes perante o modo de intervenção no património monumental. 

Na transição para o século XX prevalecia o conceito de monumento enquanto edifício isolado, com 

um valor intrínseco que justificava transformações na respetiva envolvente urbana, e a conservação 

do edifício começa a ser entendido na perspetiva de conjunto, onde este e a sua envolvente 

complementam-se. (Choay, 2000) 

                                                           
10

 DURKHEIM, Émile. Educação e sociologia. (1978) 
11

 AUGÉ, Marc. Identidade e subjetividade numa era de incerteza (2007). 
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Cesare Brandi, em 1963, introduz princípios de restauro a obras de arte, em Itália com a sua Teoria 

do Restauro, princípios estes vertidos para a Carta do Restauro italiana. 

A preservação do património ganha maiores dimensões a nível de escalas de intervenção com o II 

Congresso dos Arquitetos e dos Técnicos de Monumentos Históricos (Carta Veneza, 1964). 

A Carta Europeia do Património Arquitetónico (Declaração de Amesterdão em 1975) introduz um 

modelo de monumento e centro histórico inseparáveis dos seus contextos urbanos e sistematiza a 

noção de conservação integrada do património: a conservação e a recuperação não são apenas uma 

questão física, são também um problema cultural, educacional, social, económico, financeiro e 

jurídico. Segue-se o reconhecimento pela UNESCO em 1976 e a Carta Internacional para Salvaguarda 

das Cidades Históricas, adota em 1987 pelo Concelho Internacional de Monumentos de Sítios 

(ICOMOS). 

Questões conceptuais na Conservação do Património Urbano: Carta de Washington (1987) e 

constitui: a) a forma urbana definida pela trama, o parcelário, os espaços verdes e relações entre os 

diversos espaços urbanos: espaços construídos, espaços livres, espaços planeados; b) a forma e o 

aspeto dos edifícios (interior e exterior) tal como são definidos pela sua estrutura, volume, estilo, 

escala, materiais, cor e decoração; c) as relações da cidade com o seu ambiente natural ou criado 

pelo homem; d) as diferentes funções que a cidade adquiriu ao longo do tempo; e) as tradições 

culturais, técnicas tradicionais, o espírito dos lugares e tudo o que contribui para a identidade de um 

lugar; abrangem ainda as relações que existem entre o sítio na sua totalidade, as suas partes 

constituintes, o seu contexto e as partes que formam esse contexto; o tecido social, a diversidade 

cultural; os materiais não renováveis, minimizando o seu consumo e estimulando a sua reutilização e 

reciclagem. 

2.2.1 Reabilitação do património em Portugal  

As políticas públicas de regeneração urbana atuam em áreas marcadas por expressivo património 

cultural, cujo principal objetivo é a sua preservação, a promoção do lazer, turismo e entretenimento. 

A deterioração de áreas e a recuperação da sua vitalidade por meio de projeto de revitalização 

urbana têm sido cada vez mais comum nas cidades de medio e grande dimensão na atualidade. 

Desde o período pós-guerra Mundial, projetos de revitalização urbana têm surgido pela manutenção 

da vitalidade das cidades. Na cidade contemporânea, também devido a situação financeira a nível 

mundial e a novos critérios de sustentabilidade urbana, é comum falar cada vez mais em 
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requalificação, revalorização, reabilitação, reciclagem, e menos em funcionalidade, zoneamento e 

setorização, em nome da minimização e otimização do consumo de recursos. 

Na reabilitação ecológica das cidades, é necessário passar a construir ecologicamente e adequar as 

estruturas construídas existentes às questões de eficiência energética e baixo impacto ambiental. 

A salvaguarda do património arquitetónico é reconhecida pela lei portuguesa desde 1924, 

património que pretende-se proteger para os interesses culturais, sociais e económicos conciliando-

as. A sua metodologia não é entendida de forma rígida e sem visão crítica, mas sim da delimitação e 

gestão das zonas de proteção através da aplicação prática das principais normas legais aplicáveis da 

Lei de Bases do património Cultural Português, e do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro12. O 

atual quadro legal de proteção do património arquitetónico reconhece que a preservação e 

valorização dos monumentos, conjuntos arquitetónicos e sítios, exigem administração por tutela 

(sobre a delimitação da envolvente no contexto urbano ou rural) e gestão das zonas de proteção. 

Tudo através das seguintes normas legais:  

 Conceito e âmbito do património cultural (Artigo 2.° da Lei n.º 107/2001) 

 Relação entre bens imóveis classificados e o seu local de implantação (Artigo 48.° da Lei n.º 

107/2001) 

 Objetivos a atingir com as zonas de proteção (Artigo 43.° do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 

de Outubro) 

 Possibilidade de expropriar bens imóveis situados nas zonas de proteção (Artigo 50.°/2 da Lei 

n.º 107/2001) 

 Proteção do património arqueológico nas zonas de proteção (Artigo 43.°/1 do Decreto-Lei n.º 

309/2009) 

A leitura das disposições legais necessita de uma atuação apoiada nos métodos e instrumentos do 

urbanismo e do ordenamento do território sejam elas: manutenção das condições existentes, 

quando as relações património arquitetónico resultem positivas para a sua conservação e 

valorização; reintegração ou alteração, quando se mostre necessário corrigir as formações 

produzidas na área envolvente ao bem protegido que prejudicam ou desvirtuam o seu significado. 

                                                           
12

 http://www.portaldahabitacao.pt/ 
   http://www.cm-lisboa.pt/. Consultado a 21 de Janeiro 2013. 
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A gestão das zonas de proteção do património arquitetónico deve, preferencialmente, ser realizada 

através do plano de pormenor de salvaguarda, e tais regras permitem que particulares saibam quais 

as operações urbanísticas permitidas e as restrições jurídicas. 

Em Portugal, as políticas de cidades são no âmbito do Quadro de Referencia da Estratégia Nacional 

(QREN), com programas integrados de regeneração urbana. O Programa Operacional Regional define 

os programas estratégicos de redes urbanas com objetivos de competitividade e inovação, assim 

como projetos de mobilidade urbana, elaborados a fim de possibilitar tratamentos particulares mais 

favoráveis e incentivar as atividades económicas. 

As intervenções de regeneração urbana em Portugal são feitas em centros urbanos antigos e núcleos 

históricos; áreas do aglomerado urbano com usos obsoletos ou desativadas e espaços urbanos com 

solo disponíveis que constituem uma oportunidade estratégica para o desenvolvimento urbano. A 

atuação perante os casos de regeneração é feita através de fases, sendo o Diagnóstico (ao nível do 

edificado, a nível económico e a nível social), o estabelecimento dos Objetivos (perante os casos 

apreendidos do diagnóstico), a definição dos Atores e Modelos de financiamento e a identificação 

das Dificuldades e Questões levantadas perante os itens anteriores. 13 

As políticas urbanas dividem-se no grupo do aproveitamento das estruturas existentes com 

Reabilitação, Reutilização, Revitalização, Renovação. E no grupo do criar, completar e substituir em 

Urbanizações, colmatações, parcelamentos e edificações.(Nuno Portas, 2011) 

  

                                                           
13

 Fonte: IRHU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. 
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2.2.2 Casos de Estudo 

O objetivo da Câmara Municipal de Sines em requalificar o espaço público da área de intervenção, 

definida dentro do espírito de renovação sociocultural da Cidade de Sines promovendo, assim, a 

criação de espaços que cativem a participação da população. Como objetivo geral da intervenção a 

proposta apresentada pretendeu: 

1 - Reinterpretar “as marcas” da história do lugar preservando o património arqueológico, 

dignificando os achados existentes, optando por soluções técnicas e construtivas que não colidissem 

com a preservação do património. 

2 - Criar unidade e coerência na intervenção em toda a área, não sendo preocupação única a criação 

de condições de conforto ou de melhores acessibilidades, mas também, a dotação nestes espaços de 

motivos que fixem e promovam vivência nos mesmos. 

3 - Para além do património histórico e cultural existente, o lugar revela-se como um ponto 

interessante de permanência pela sua posição geográfica, apresentando-se com excelente 

localização junto à falésia, privilegiada em termos visuais pela frente de mar.  

Pretende-se fomentar a reabilitação dos edifícios, repovoar e reurbanizar o Centro Histórico e 

manter a matriz urbanística e o sistema de vistas de e para o mar e a baía. Pretende-se também 

manter a expressão construtiva, os materiais, a paleta de cores, o desenho e a composição 

característica de elementos dos edifícios. São ainda objetivos específicos a reversão das situações 

indesejáveis, a melhoria da qualidade dos estabelecimentos comerciais e a criação de condições para 

mais e melhores atividades económicas. 

A iniciativa das intervenções dentro do perímetro da Área de Reabilitação Urbana é dos particulares, 

que beneficiam de vários apoios e incentivos fiscais: 

- Isenção de taxas municipais relacionadas com obras de reabilitação, designadamente: taxas 

referentes ao licenciamento, comunicação prévia e autorização das operações urbanísticas; taxas 

referentes à emissão de alvarás que titulam as operações referidas; taxas devidas por ocupação de 

domínio público, motivada por aquelas intervenções; taxas pela realização de vistorias; 

 

- Redução da Taxa Municipal de Urbanização em 50 %, nas situações em que haja lugar à sua 

tributação; 

 

- Isenção do imposto municipal sob imóveis (IMI) durante 5 anos para prédios urbanos, renovável por 
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igual período de tempo; 

 

- Isenção de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) nas aquisições de 

prédios urbanos destinados a reabilitação urbanística desde que, no prazo de dois anos a contar da 

data da aquisição, o adquirente inicie as respetivas obras; 

 

- Demais benefícios conferidos pelo Estatuto dos Benefícios Fiscais, designadamente redução do IVA 

e do IRC.14 

 

Figura 20 - Eixos Medievais de Atenas. 

Centro Histórico da cidade de Guimarães  

A reabilitação do Centro Histórico de Guimarães, classificado Património Mundial pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 2001, teve o objetivo de 

animar sectores de atividade como o turismo, o lazer e a restauração, que lhe conferem hoje 

características ímpares na oferta de diversão noturna, atraindo para o seu Centro Histórico, onde 

acontecem espetáculos culturais, cinema ao ar livre e a recriação de mercados medievais, centenas 

de jovens que se misturam com o número crescente de visitantes que a cidade recebe. Ao projeto de 

recuperação presidiam os objetivos de manutenção da população residente, proporcionando 

melhores condições de habitabilidade, e a preservação/reposição da autenticidade dos modos de 

intervir no património. Em relação a este último ponto pretendia-se que intervenções levadas a cabo 

pelo Gabinete técnico Local tivessem um carácter exemplar constituindo assim atos pedagógicos e 

incentivos à iniciativa particular na reabilitação do centro histórico. 

                                                           
14

 Fonte: http://www.sines.pt/PT/Viver/Urbanismo/eru/Paginas/default.aspx,  consultado em 25 de Fevereiro 
2013 
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Nos últimos catorze anos foram intervencionados 314 edifícios, dos quais 103 (20,8%) foram objeto 

de intervenção com financiamento da Administração Central e Local e 225 (45,6%) intervencionados 

pela iniciativa privada sem qualquer comparticipação. As intervenções no edificado classificam-se, 

essencialmente, em dois tipos: obras profundas e obras de beneficiação. A intervenção nas 

edificações particulares, na perspetiva da sua reabilitação, depende diretamente do estado de 

conservação, assim como da capacidade de investimento do proprietário e da solvência do inquilino. 

O GTL, através dos financiamentos internos e do governo central, tem estruturado um conjunto de 

atuações que, além dos edifícios, incide também nos espaços públicos como método para induzir o 

investimento do capital privado nos edifícios que confinam aqueles espaços. 

Encontram-se já reabilitados cerca de 90% dos espaços públicos da área intramuros, incluindo as 

zonas de peões (praças e arruamentos transformados em zonas pedonais), as vias motorizadas 

condicionadas (de acesso apenas a moradores), e vias com estacionamento lateral permitindo zonas 

de paragem na cidade histórica. Medidas de reintegração da cidade histórica, de cultura e identidade 

na cidade atual. O GTL de Guimarães foi pioneiro, em Portugal, na introdução (e sustentação) de uma 

estratégia de “conservação do património urbano.” A forte repercussão nas rendas aconselha a 

preferência por atuações mínimas e o recurso aos (poucos) mecanismos de financiamento estatal, 

como o Gabinete técnico (RECRIA). 15 

 

Figura 21 - Vista aérea do centro histórico de Guimarães 

À semelhança da proposta, a junta de Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém, realizou uma 

intervenção de qualificação, onde prevê-se as seguintes ações: 

                                                           
15

 Fonte: http://www.cm-guimaraes.pt/, consultado em 25 de Fevereiro 2013. 
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-Requalificação dos arruamentos e construção 

de passeios 

-Reorganização do trânsito  

-Maior segurança rodoviária 

-Mais exercício físico 

-Menos gases poluentes dos automóveis  

-Incentivo ao uso da bicicleta 

-Maior mobilidade 

-Mais qualidade de vida  

-Sensibilização da população para boas 

práticas ambientais 

-Facilitar o acesso de toda a população aos 

equipamentos 

-Melhorar a qualidade e o desempenho 

ambiental da cidade  

 

Figura 22 – Bairro Azul. Plano Geral

Ao nível dos acessos, o projeto original previa quatro entradas no bairro, acedendo apenas a bolsas 

de estacionamento, junto a cada grupo de coletivas, sem circulação automóvel no interior do Bairro. 

Surge por isso a necessidade de repavimentar estas áreas, ao mesmo tempo que é importante 

condicionar o acesso de veículos, dado que qualquer intervenção que se faça no interior do bairro 

terá que ter em conta a necessidade de oferecer o espaço interior do quarteirão ao peão. 

Os principais objetivos da intervenção prevista são: 

 A reorganização do Bairro; 

 O restabelecimento dos usos adequados do espaço público; 

 A criação de zonas de lazer/estar em espaços previamente destinados a esse efeito; 

 A reorganização das bolsas de estacionamento; 

 A melhoria da iluminação pública; 

 A melhoria dos acessos ao Bairro; 
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 A melhoria do conforto do espaço público;  

 Pavimentos e equipamentos resistentes; 

 Hierarquização do espaço (separando a utilização automóvel da principal utilização pedonal, 

garantindo no entanto o acesso a veículos de emergência);  

 Introdução de estruturas de recreio de diversos tipos – zonas de Estadia; 

 Economia e facilidade de Manutenção; 

 Enquadramento com a envolvente; 

Sinalização, vertical e horizontal, de acordo com as novas áreas e novos usos. 

 

Sesto San Giovanni: a dimensão ambiental do projeto urbano 

É um projeto urbano definido para a área metropolitana de Milão, Piano Falk em Sesto, com uma 

área de mais de 1400 ha. A sua legislação desenvolve-se fora dos planos tradicionais. Os objetivos 

apresentados são: a recuperação dos vazios urbanos deixados, aproveitando-os para construir uma 

nova centralidade dentro da cidade; a ligação da zona com uma nova estação ferroviária e também 

com a articulação da malha viária e ciclo-pedonais; requalificar os elementos existentes através de 

uma rede verde e a reabilitação de alguns edifícios de valor histórico. Criando assim a 

sustentabilidade ambiental, a multifuncionalidade e a qualidade urbana. 

Através do projeto das áreas verdes (grande parque urbano e jardins menores), estabelece-se uma 

ligação entre a cidade e o parque natural do Lambo. Dispõe ainda de tecnologias que reduzem até 

30% dos consumos energéticos através do aproveitamento das águas subterrâneas inquinadas. 

 

Figura 23 - Maquete de projeto que representa o verde na cidade e sua ligação. 
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Contributo dos casos de estudo 

Do projeto de Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém retirou-se uma forma diferente de 

solucionar quarteirões em Portugal. Pretende-se alcançar na resolução dos quarteirões dos hospitais 

da Colina, um desenho urbano de adaptação mas também de inovação.

Em suma estes casos de estudo ajudam a definir diferentes valores de importância e prioridades. Os 

casos apresentados são na maioria nacionais, tendo apenas um exemplo internacional. Escolheu-se 

as intervenções já realizadas no país porque acredita-se que os conceitos necessários já são aplicados 

em Portugal, e que se tem funcionado de uma forma eficaz é porque a sua aplicação deve ser tida 

como referência, ou como módulos para repetição sempre adaptados às problemáticas do território 

de estudo. São também um entendimento às questões financeiras em volto destas intervenções. O 

caso estrangeiro é relativo ao masterplan associados à sustentabilidade, onde importa a análise dos 

seus critérios a nível de “multifuncionalidade” e de cidades interligadas através do espaço publico e 

extensão verde. 
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2.3 Urbanidade 

A exposição deste tema no contexto do presente trabalho serve para estudos de interpretação do 

espaço da cidade desde os bairros, quarteirões e as ruas. Foi no surgimento de pequenos 

aglomerados civilizacionais que aldeias foram surgindo, que com a evolução dos tempos tornaram-se 

espaços metrópoles e foram crescendo a partir de um conjunto de bairros que lhe constituíam. 

Caracterizadas pela constante mutação e alma própria, as cidades vêm a sua história intimamente 

relacionada com as necessidades dos seus utilizadores, sejam eles habitantes ou visitantes. 

Como consequência desta estreita relação entre o Homem e a Cidade, ao longo da história tem-se 

assistido a uma evolução da organização espacial aquando da construção de novas cidades e da 

expansão das existentes. 

Foi durante os séculos XVII e XVIII que os princípios de organização das cidades antigas começaram a 

ser encarados como obsoletos, caóticos ou obra do acaso, dando lugar a novas direções na 

organização da cidade. Estabelecia-se gradualmente o pensamento geométrico e a razão do plano 

unitário. 

Em pleno período Barroco (séc. XVII e início do séc. XVIII), e já reconhecida a base do racionalismo 

cartesiano para o desenho das cidades, a necessidade da cidade como facto artístico faz com que 

surjam dois fenómenos, um de carácter estético e outro de político económico. 

O primeiro associado ao desenvolvimento da perspetiva e o segundo ao poder absoluto do príncipe, 

numa derivação direta da economia de consumo da corte. 

Com a chegada do séc. XVIII, deu-se um importante passo na história do mundo moderno, sob a 

forma de uma revolução industrial. Este acontecimento foi marcante pelas alterações sociais e 

comerciais implementadas nas cidades à escala mundial. 

As cidades, como elemento de causa e efeito desta revolução, começaram a ser lidas e vividas de 

outras formas. Apesar da designação de “industrial” - intimamente relacionada com o aparecimento 

e desenvolvimento da máquina a vapor (Watt, 1775) - esta revolução teve impactos profundos 

noutras áreas, nomeadamente na “agricultura, nos meios de transporte e comunicação e nas ideias 

económicas e sociais” Goitia 1989. 

Com o desenvolvimento das cidades, cresciam as dificuldades em albergar a enorme massa de 

trabalhadores agora à disposição da indústria, vindos de meios rurais à procura de melhores salários 
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e condições de vida, esta classe da população via agora as suas necessidades sociais, habitacionais e 

de conforto relegada para segundo plano. 

Proliferavam os bairros operários, lugares infectos onde se amontoavam habitações insalubres e com 

condições desumanas, construídas sem a mínima preocupação por quem nelas habitava, neste caso 

a pobre “mão-de-obra” operária, tratada da forma mais fria e utilitária possível. 

Por forma a satisfazer a indústria, ao invés de satisfazer as necessidades individuais do cidadão, os 

urbanistas do séc. XIX limitavam-se na maioria dos casos à criação da cidade com recurso à 

quadrícula. Esta tendência de monotonia e aridez surgia como consequência da tendência 

puramente utilitarista a que as cidades estavam votadas. 

2.3.1 Bairro  

O bairro é a essência da realidade da cidade.  

 

Ilustração 6 - Morfologias de Bairros, Rapoport, 1978, pág. 301. 
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Ilustração 7 - Adaptação de continuidade entre malhas. Politicas Urbanas II, Nuno Portas, 2012, pág. 204. 

O crescimento das cidades esta intrinsecamente ligado à formação de pequenos núcleos, bairros, 

que influenciam e identificam o todo. O Bairro visto como um património, também perpetua a 

memória da cidade, sendo que a leitura da cidade é feita a partir dos indícios visíveis nos Bairros que 

a constituem. 

Como citou a socióloga Teresa Sá “Sem querer negar o que há de desumanizado nas cidades importa 

descobrir o que há igualmente de humano, diferenciando as escalas de interação social em os 

citadinos comunicam (…) (Cordeiro, 2003:16).” (AVV, 2012, p. 23) 

Os bairros são áreas citadinas relativamente grandes com aspetos comuns, e por isso podem até 

servir de ponto de referência externo. O reconhecimento de um bairro é indiretamente proporcional 

ao conhecimento da cidade em si. 

Um bairro pode ser definido por: textura, espaço, forma, detalhe, símbolo, tipo de edifícios, 

costumes, atividades e habitantes, limitações administrativas, estado de conservação, antecedentes 

históricos e topografia. Os bairros também são definidos pelo seu limite, e este pode ser forte, 

definitiva e precisa, ou ligeiras e incertas. 

A imagem do bairro também ser reconhecível pelos simbolismos e pela sua concentração étnica, 

como o caso de Little Tokyo em Los Angeles.(Lynch, 2003) 

Os bairros podem ser mais ou menos vividos de acordo com as atividades e espaços que promovam a 

vida social, comércio e serviços dispostos ai. Exemplo de bairros que não tenham qualquer espaço de 

interesse público, é apenas considerado como “dormitório”. Alguns destes espaços podem ser 

considerados introvertidos, sem referência da envolvente, ou extrovertidas, ligadas aos elementos 
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circundantes. E por vezes encontram-se bairros “sós”, únicos em toda a zona. Distingue-se ainda o 

bairro comercial, o bairro financeiro, o do mercado, que faz um todo de uma dada região. 

Um dos primeiros bairros portugueses a adotar os princípios da Urbanística Moderna foi o Bairro de 

Alvalade. A sua estrutura viária principal resultava diretamente das propostas do Plano Geral de 

Urbanização de Lisboa. Com a introdução assumida do “novo conceito” de unidade vizinhança, que 

aqui se designou por células. As células – ‘unidades de habitação’ – são estruturadas a partir de um 

elemento central, a escola primária, em torno da qual se distribuem as habitações. A sua dimensão 

média foi fixada de forma a não se excederem os 500 m de distância das habitações às escolas. As 

ligações entre estes dois pontos são facilitadas pela existência de percursos pedonais que atravessam 

os logradouros dos blocos de habitação. 

Ilustração 8 - Bairro de Alvalade. 

Enquanto o Plano dos Olivais Norte resulta de uma aplicação fiel do ideário expresso na Carta de 

Atenas, na conceção dos Olivais Sul foram introduzidas algumas alterações resultantes do debate em 

torno dos conceitos da cidade moderna. No Plano dos Olivais Sul, optou-se pela revisão pontual de 

alguns conceitos de natureza estrutural, nomeadamente, com a introdução de áreas centrais e com a 

experimentação de formas de agregação inovadoras. O Plano dos Olivais Sul baseou-se numa 

estrutura celular hierarquizada e zonificada nas suas funções. 

No nível mais baixo da hierarquia encontravam-se os grupos de habitações constituídos em unidades 

de vizinhança e organizados em torno de um centro constituindo as células, que por sua vez, se 

agregam em torno de um centro cívico-comercial. 

“O bairro é o palco da memória coletiva que se reflete na memória da cidade (…) A revalorização da 

vida urbana deu lugar a uma revalorização paralela do bairro como espaço público de uso coletivo 

(…) A urbanidade é a virtude da singularidade, mas, ao mesmo tempo, é a possibilidade de se criar o 

novo a partir da memória coletiva, de se apropriar de um espaço e de um tempo através da partilha.” 

(AVV, 2012) 
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2.3.2 Rua 

 

Ilustração 9. Ilustrações de diferentes sentidos da rua em relação ao edifício. Rapoport, 1978, pág. 117. 

 

A rua é o espelho social dos seus bairros. Ela serve como suporte social e estrutural da cidade, 

assegura a qualidade e vitalidade necessária à vida urbana. Espaços públicos e privados, espaços de 

permanência e circulação, espaços culturais e de lazer, espaços de habitar e trabalhar, convivem 

harmoniosamente. 
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A rua é canal de acesso, mas também local de paragem, espaço de encontro e plataforma de 

exposição e comércio. Compõe-se pelo peão, o automóvel, a esplanada, a montra, a porta da 

habitação, a janela e a varanda. Esta multiplicidade de usos e modos de apropriação vão definindo a 

identidade dos espaços. “Aqui, percorrer é, em si mesmo, um motor de dinamização do espaço 

urbano, já que o simples facto do espaço público ser percorrido faz com que diferentes 

estabelecimentos de comércio e serviços ai se fixem e desenvolvam.” (Nuno Portas, 2011, p. 74) 

A rua pode ser acompanhada de outros elementos físicos ou estruturais que reforçam-na como por 

exemplo uma escultura ou um jardim público. “A concentração de um costume ou de atividades 

especiais numa rua pode conceder-lhe um lugar predominante na mente do observador.” (Lynch, 

2003, p. 61) 

Por vezes a própria rua consegue conceber um carater de bairro, isto associado a concentrações de 

costumes suficientemente evidentes em bairros lineares. A forma da rua também pode criar 

diferentes sensações, sendo ela mais estreita ou mais larga, ou acompanhada por cérceas, escalas e 

enquadramentos também diferentes no edificado que a compõe. “ Toda a imagem de uma cidade se 

torna difícil se as ruas de maior importância são dificilmente identificáveis ou facilmente 

confundíveis.” (Lynch, 2003, p. 63) Afirma Lynch , acrescentando que por isso as ruas devem ter 

continuidade. E se não o for possível que pelo menos tenham direção. 

“De facto, até meados do século passado, a regulamentação urbanística assentava 

fundamentalmente na caraterização do espaço público urbano, focando-se no desenho dos espaços 

coletivos e no modo como o edificado se relacionava com eles e os caraterizava, através de 

instrumentos simples e baseados no desenho, como traçados, alinhamentos e cérceas. Com a 

emergência das novas urbanidades de habitação e das artérias, o protagonismo da rua (quarteirão) 

/lote cede frente ao sistema mais livre de área/ tipo edílicos (…) invertendo a ordem dos fatores, a 

regulação das formas de urbanização parte agora das volumetrias para os espaçamentos.” (Nuno 

Portas, 2011) Suscitando a uma disposição volumétrica sem rede. 

A rua sempre foi capaz de responder às diferentes necessidades coletivas ao longo dos tempos 

através de transformações tipológicas em que o Boulevard de Haussamann provavelmente é o 

exemplo mais emblemático. Nas últimas décadas, no entanto, preferiu-se abandonar o estudo da sua 

evolução e anular um dos seus significados mais profundos, a diversidade e a complexidade criadas e 

usufruídas coletivamente. Este exemplo, datado da segunda metade do século XIX, foi palco de uma 

profunda reformulação urbana que refletiu na destruição de uma vasta área preexistente, sem 
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atentar a história, em prol dos interesses de Napoleão III. O traçado metódico de fundo militar, de 

inspiração da Revolução Industrial e dos parques urbanos e avenidas de Londres, levou a origem de 

traçados de ruas amplas e pujadas de qualidade urbana com elementos como, passeios, 

arborizações, pavimentação, paisagismo e a criação de comissão de Monumentos Históricos (Viollet-

Le-Duc). Esta mudança de imagem envolve também a questão da insalubridade. Para isso são 

eliminados bairros considerados degradados, as ruas são arborizadas e recebem sistema de 

iluminação. São criadas praças com monumentos que servem como ‘cenário’.  

 Figura 24 - Boulevard de Haussamann 

 

Ilustração 10 - Dois eixos urbanos com significados diferentes. Definição de espaços públicos através de ruas e praças. 

Esboço de Goitia. La Carolina (Jaén). Rapoport, 1978, pág. 303. 
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2.3.3 Quarteirão 

 

Ilustração 11 - Exemplos de tramas flexíveis. Rapoport, 1978, pág. 311. 

A análise dos vários casos apresentados em que o quarteirão representa o módulo gerador de 

cidade, contrapondo aos novos princípios da cidade moderna, em que este é abandonado permitiu 

identificar as principais características que definem um quarteirão: 

• Agrega e organiza os outros elementos da estrutura urbana: o lote e o edifício, o traçado e a rua, e 

as relações que estabelecem com os espaços públicos; 

• É um instrumento de organização dos edifícios na malha viária; 

• Espaço delimitado pelo cruzamento de três ou mais vias; 

• Define o espaço urbano; 

• É definido pela sua forma/Definido pelo traçado e divisão fundiária; 

• Mistura funcional. 
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Ilustração 12 - Exemplos de tramas flexíveis. Rapoport, 1978, pág. 312. 

A “Unité d’Habitation”, que LE CORBUSIER projetou em Marselha entre 1946 a 1952 para alojar 

famílias dos sectores bombardeados, representou uma referência internacional. 

Sustentada por pilotis, essa mega estrutura abrigava cerca de 1600 pessoas, distribuídas em 340 

apartamentos. Ela foi concebida como um bairro auto-suficiente. 

A “unidade de habitação” representa para LE CORBUSIER o elemento morfológico de organização da 

cidade. Subverte todos os sistemas de cidade tradicional: o espaço de implantação dos Edifícios 

torna-se espaço público permitido pelos pilotis; a orientação dos edifícios já não depende da sua 

posição na estrutura urbana, mas da orientação solar. 

Segundo LAMAS (1994) “as relações estabelecidas na cidade tradicional entre lote, quarteirão e 

cidade são substituídas pela relação entre alojamento, edifício, bairro, cidade.” (Gomes, 2011) 

LE CORBUSIER: desenhos ilustrando o caminho percorrido pelo urbanismo e formas de cidade/ 

Evolução comparativa das formas urbanas tradicionais até às modernas, segundo Antoine PRIEUR 
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Ilustração 13 - Ilustrações do Livro Politicas Urbanas II. Nuno Portas, 2012, págs. 197, 198 e 215. 

Impactos sociais, económicos e ambientais de diferentes configurações de quarteirão  

Os edifícios e quarteirões-tipo em Torre representam os recuos laterais provocam, além da 

descontinuidade de térreos, o ‘efeito sanfona’ nos volumes, o que resulta em fragmentação em 

nossas cidades. 

Os edifícios e quarteirões-tipo: alinhados nas divisas: continuidade de térreos e interação franca com 

o espaço público. 

É comum refletir que todos atos ou elementos produzidos têm repercussões na vida individual ou 

social, e é isto que estabelece as regras da vivência humana.   

No caso Haussmann, o quarteirão é residual, configurado a partir do que ‘sobra’ depois de definido o 

traçado viário, tornando-se um elemento complexo formado por lotes de formato irregular. São 

definidas leis de ocupação: cada lote é perpendicular à rua e não tem a mesma medida padrão; os 

edifícios passam a ter leis de padronização para as fachadas; a tipologia urbana segue um catálogo 

pré-definido, passam a ter unicidade arquitetónica; as galerias e passagens passam a ter função 
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comercial – multifuncionalidade do quarteirão e abrigam cafés e lojas. São definidas áreas especiais 

para as estações ferroviárias.  
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3. Enquadramento PDM de lisboa | Características locais 

 

Figura 25 – Extrato Plano Diretor de Lisboa (PDM). 

3.1 PDML - Planta de ordenamento 

A Colina de Santana está definida como a Espaços a Consolidar | 

Espaços Centrais e Residenciais, de acordo com o PDML (Plano 

Diretor Municipal de Lisboa. Composta por traçados urbanos 

realizados até ao final do século XIX (Calçada de Santana, Bairro 

Andaluz e Bemposta), e composta também, na fronteira com os 

novos tecidos urbanos do início do séc., por um traçado ortogonal, 

nos seus limites a norte. 
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Figura 26 - Planta parcial de Lisboa com representação da zona do Bairro do Andaluz e seus limites. Carlos Ignácio de 

Reverend (coordenação) 1756.  CML – Arquivo, Museu da Cidade. 

  

Figura 27 – Bairros século XX da Colina. Levantamento de Lisboa, 1911 de Silva Pinto. CML – Arquivo Municipal de Lisboa. 

3.2 PDML – Planta condicionantes 

As condicionantes neste território estão relacionadas ao Património classificados pela Direção Geral 

do Património Cultural (DGPC) como Conjunto de Interesse Público (inseridos numa Zona especial de 
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Proteção), sejam eles: o Balneário D. Maria II e o Pavilhão de Segurança – 8º Enfermaria do Hospital 

Miguel Bombarda (antigo Convento de Rilhafoles) e o Edifício Convento-Hospital. 

3.3 Enquadramento biofísico  

 

Figura 28 – Extrato PDM, Estrutura Ecológica Municipal 

Os processos ecológicos da paisagem desenvolvem-se segundo a interação sustentável de diversos 

fatores do ambiente. Esses fatores são a circulação da água e dinâmica da vegetação, a geologia, 

lençóis freáticos, fauna e clima. 

A renovação desta zona da cidade pode representar uma possibilidade de articulação entre 

estruturas verdes urbanas existentes, identificando e preservando os sistemas ecológicos 

fundamentas, e na consequente valorização e dinamização do património arquitetónico e 

paisagístico. 

A área de intervenção situa-se portanto a montante do sistema húmido (integrante da Estrutura 

Ecológica Municipal do PDM) e é limitada por eixos arbóreos principais da Rua Gomes Freire, Av. 

Luciano Cordeiro e Rua Bernardino Ribeiro, tendo a sul o Campo dos Mártires da Pátria que está 

classificado como Espaço Exterior de Recreio e Lazer. 
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3.4 Riscos Naturais  

Área de estudo  

Figura 29 – Extrato PDM, Vulnerabilidade Sísmica dos Solos da Área de Estudo 

Na área de intervenção os solos são de vulnerabilidade sísmica alta.  

  

  

Área de estudo 

Figura 30 – Extrato PDM, Vulnerabilidades às inundações e movimentos de terra 

Os declives do território levam a que as linhas morfológicas de escorrência natural se concentrem na 

bacia de receção e zonas de vale (Baixa). 

É no sistema seco que ocorre grande parte da infiltração da água que vai alimentar o ciclo 

hidrológico, constituindo normalmente áreas muito sujeitas à erosão – linhas de festo (montante da 

colina de Santana, caraterizada por zonas de declive acentuado). 
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3.5 Colinas e sistemas de vistas  

No território os pontos mais altos deste conjunto de colinas correspondem, quase sempre, 

miradouros constituídos por espaços verdes facilmente identificáveis no interior do tecido urbano 

(Torel), que estabelecem uma comunicação visual entre si. Nos cabeços da cidade antiga como que 

rompendo o tecido edificado surgem estruturas arbóreas que criam amenidades à cidade e ao 

cidadão. 

3.6 Estrutura verde existente  

A estrutura verde urbana do Campo de Santana, tem relação de proximidade com o miradouro de S. 

Pedro de Alcântara e Jardim Botânico da Politécnica, através de arruamentos arborizados 

transversais ao eixo estruturante, Av. da Liberdade-Parque Eduardo VII- Monsanto. 

Com base no Plano Verde de Lisboa, que agrupa o conjunto dos espaços abertos urbanos de acordo 

com as suas tipologias, a estrutura verde de Lisboa é composta por quatro sistemas: Sistema de 

Recreio; Sistema Associado; Sistema Misto e Sistema de Proteção. A Colina de Santana é mais 

abrangida pelo sistema de recreio, e compreende todos os espaços abertos, verde ou pavimentados, 

especialmente vocacionados para o desenvolvimento de atividades recreativas ou lúdicas, 

nomeadamente: jardins; praças; miradouros; largos; parques; jardins botânicos; jardins zoológicos; 

alamedas. 

É percetível que a estrutura verde é derivada de uma estrutura tradicional de quinta de produção, 

claramente patente nas gravuras que remontam à época em que aqui funcionava um convento 

(figura 21 – das antigas quintas andaluz). 

Esta estrutura é complementada com o conjunto dos logradouros (interiores aos quarteirões) de solo 

permeável e com vegetação. O conjunto dos referidos elementos desempenha, nesta malha urbana 

consolidada, papéis fundamentais enquanto espaços de infiltração das águas pluviais, de criação de 

gradientes térmicos para geração de brisas, de filtragem da poluição atmosférica, de redução da 

temperatura do ar e ainda como recursos para a instalação de agricultura urbana e facilitando a 

integração de uma rede de circulação urbana pedonal e ciclável.  

3.7 Características locais 

3.7.1 Edificado 

“Uma elevação topográfica, de uso agrícola, nos arrabaldes de uma cidade emergente, deu lugar a 

um conjunto de conventos de diversas ordens. A Natureza intacta dava lugar ao povoamento 
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agrícola, o caos e a aleatoriedade eram suplantados por um mundo humano codificado numa 

divindade. Posteriormente, com o desenvolvimento progressivo do universo racional, as ordens 

religiosas eram extintas por decisão política e as antigas cercas e conventos davam lugar aos 

hospitais e à cidade do conhecimento.” 16
 Lobo (2013 pág. 10) 

A sua genealogia revela-nos uma importância estratégica no desenvolvimento da cidade, pela 

concentração da maior parte dos hospitais da cidade, ou dos conventos transformados em hospitais, 

no entanto, a sua história ainda está por decifrar e valorizar, tornando-a parte relevante para a 

cidade contemporânea. 

Figura 11 - Tecido Urbano. Bairros 

A Colina de Santana é um todo com uma multiplicidade de fatores que podem surgir como 

desconexos ou mesmo desgarrados, no entanto, certos apontamentos muito concretos lhe 

imprimiram características peculiares que a diferenciam com facilidade das restantes áreas 

congéneres e permitem hoje exercitar um olhar comum sobre toda esta vasta parcela de Lisboa. 

"A colina de Santana é como um barco, ou uma enorme arca de movimento que contém um troço de 

cidade. A sua proa representa o seu espaço mais antigo, mais intrincado, mais profundamente 

agarrado à topografia do terreno e onde os edifícios são de menor escala."17 Lobo (2013 pág. 11) 

                                                           
16 e 13

 ESTUDO URBANO DA COLINA DE SANTANA, Inês Lobo Arquitectos, lda. Acedido a 10 de Dezembro 2013, 
em http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/urbanismo/Licenciamento/estudocolinasantana.pdf 
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A colina de Santana apresenta um carater heterógeno seja a nível de desenho urbano, influenciado 

pelas diferentes fases de construção, e morfologia urbana. Esta última, reflexo da evolução histórica 

da área de estudo, apresenta diferentes influências, seja de génese medieval (com a forte presença 

da antiga delimitação defensiva da cerca Fernandina do séc. XIV, hoje em dia dissimulada entre 

construções urbanas envolventes). Neste território seguiram-se construções do séc. XVI e XVIII, 

presentes na arquitetura religiosa e civil.  

 

Figura 31 - Colina de Santana, Épocas de Construção. Fonte INE 2011 

Acompanhando a informação da Figura 26, ainda pode-se referir que: 

 - Uma concentração assinalável de edifícios construídos antes de 1919, a oeste e sudoeste do 

Hospital dos Capuchos. 

- Uma maior predominância de edifícios construídos entre 1919 e 1945, no sentido nordeste 

/sudoeste do Hospital de São José. 

- Uma maior concentração de edifícios construídos entre 1946 e 1970, numa área compreendida 

pelo eixo – Rua Gomes Freire/ Rua Bernardim Ribeiro/ Rua de Santa Marta/Rua do Conde Redondo. 

- A restante percentagem de construções recentes, de apenas 2,6%, não tem localização específica, 

verificando-se que pontualmente surgem alguns edifícios recentes na proximidade do Hospital de 

São José, entre a Av. Duque de Loulé e a Rua do Conde de Redondo e a nordeste da Academia Militar 

(Rua Passos Manuel/Rua de Arroios). 

 

“A Colina de Santana, inserida geograficamente nessa área central da cidade, com especificidades 

muito próprias, fundamentalmente aos níveis morfológico, patrimonial e funcional, é caracterizada 

de uma forma geral, por possuir um tecido social bastante envelhecido e um parque edificado 
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envelhecido e degradado, representando aproximadamente 3,6% dos edifícios da cidade e 2,5% da 

sua população residente, em 2011”.18  

 

A população residente é bastante envelhecida e munida de poucos equipamentos de apoio tanto a 

faixa etária envelhecida como a mais jovem, a não ser no setor de saúde. E com o despovoamento 

local consequentemente vários edifícios vão ficando abandonados. 

 

 

Tabela 1 - Quadro de Utilização de Edifícios 2001 e 2011. Fonte INE 2001 e 2011. 

 

                                                           
18

 Colina de Santana - Documento Estratégico de Intervenção. Câmara Municipal de Lisboa | DMPRGU | Departamento de Planeamento e 

Reabilitação Urbana | Dezembro 2013 | pág. 52 
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Figura 32 - Estado de Conservação do Edificado. Fonte 

Colina de Santana. Documento Estratégico de 

Intervenção   

Figura 33 - Percentagem de fogos vagos face ao total de 

alojamentos vagos da área. INE 2011 
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3.7.2 População 

Estudos do Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam ainda que a área de estudo, nos últimos 

vinte anos perdeu 1/3 dos seus habitantes sendo que na última década perdeu 11%, assim como o 

número de fogos ocupados por residência habitual que decresceu cerca de 6%. Pelo contrário 

aumentou o número de fogos vagos, que representa em 2011, cerca de ¼ do total dos fogos da área, 

bem como o número de fogos ocupados para outros usos residenciais que não os de residência 

habitual, onde se inclui os fogos de segunda residência ou residência ocasional, que representam 

cerca de 13% do total dos fogos, à semelhança do que se observou na generalidade da cidade. A 

população na área de estudo é mais envelhecida do que a população do concelho, cerca de ¼ da 

população tem mais de 65 anos. Nota-se ainda um proporcional aumento da presença da população 

idosa como resposta à diminuição da presença de população mais jovem. No entanto houve uma 

quebra do índice de envelhecimento, que passou de 308 para 226 idosos por cada 100 jovens.  

 

Figura 34 - População Residente 2011. Fonte: INE 2011 

Figura 35 - Evolução dos Indicadores Demográficos por grandes grupos de idades, 2001 e 2011. Colina de Santana. Fonte: 

Colina de Santana. Documento Estratégico de Intervenção.  
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3.7.3 Acessibilidades  

Figura 36 - Acessibilidade abrangente de 

Metropolitano de Lisboa e Ferroviário CP 

 

 

 

 

 O território é servido pela Rede 

Rodoviária Municipal (nível 3) e está 

na proximidade do interface do 

Marquês (nível 2). 

O local tem uma boa servidão de 

transportes públicos. Em contraste 

com a mobilidade suave, na 

inexistência de vias apenas pedonais, 

mistas ou ciclovias. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37- Rede Diurna da Carris. Fonte Carris 2014  
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3.7.4 Relevo 

 

 Figura 38 - Carta Hipsometrica e Declives. Fonte: CML 

A Colina de santana fazendo parte do conjunto das Colinas de Lisboa, é caraterizada por uma 

considerada elevação que cresce desde a praça do Rossio até ao seu limite norte (Avenida Duque de 

Loulé). O seu eixo direcional ao rio Tejo, a elevação e o posicionamento perante as restantes colinas 

proporciona vistas despojadas em quase todas as suas exposições quadrantes. 

É caraterizada também por declives acentuados, mais adjacentes das linhas de água (Vales de 

Valverde e Arroios), sendo a zona central (Campo Mártires da pátria e aproximação a zona planáltica 

das avenidas novas) as zonas de declive mais suave. Tal como nas demais colinas, parte das 

enchentes que decorrem na baixa de Lisboa são provenientes do escoamento das águas por esta 

colina. 
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4.  Qual o futuro da Colina da Santana? 

4.1 Regeneração Urbana | Câmara Municipal de Lisboa 

A Câmara Municipal de Lisboa conferiu a oportunidade de consulta e debate público acerca do tema 

de loteamento Colina de Santana e o destino dos hospitais de São José, Santa Marta, Capuchos, 

Miguel Bombarda e Desterro, no princípio mês de Julho de 2013 (o que muitos consideraram como 

uma data estratégica à não afluência de tantas pessoas devido à época). 

Segundo o programa proposto pela empresa pública responsável por esta intervenção, a Estamo19, 

“Os espaços serão reconvertidos e ocupados por construções várias, incluindo 640 fogos, dois hotéis, 

áreas comerciais e de serviços e parques de estacionamento subterrâneos, avança o Público na sua 

edição de hoje.” (10 Julho 2013, 09:23 por Jornal de Negócios) 20. 

Os estudos do conjunto foram liderados pela coordenação da arquiteta Inês Lobo que admitiu que os 

projetos poderão levar mais de uma década a ser construídos, uma vez que aguarda-se que estas 

construções financiem ademais a construção do novo Hospital de Todos-os-Santos. Os quatro 

projetos terão tempos de implementação diferentes, visto existirem edifícios que ainda estão ativos. 

O financiamento prevê-se através de construção nova para hotelaria e comércio, mas que apesar 

disso há perante a autarquia a pretensão de fazer do local uma "colina do conhecimento", 

assegurando a "salvaguarda do património" afirmou Manuel Salgado no jornal supra referido. 

Edifícios de valor patrimonial serão transferidos para a Câmara, enquanto os restantes construídos 

depois dos anos 50 serão demolidos e substituídos por construção nova. 

Nesse sentido a Estamo organizou equipas que trabalhassem a nível de pesquisa patrimonial e 

arquitetónico nas diferentes unidades hospitalares da Colina, com intenção de transformar os 

conventos/hospitais em urbanizações centrais e residenciais. 

Passa-se a transcrever do sítio Ordem dos Arquitetos (OA) o registo de intervenção na Colina de 

Santana sob sessão de discussão, a 12 de Julho de 2013:  

                                                           
19

 ESTAMO, S.A. (empresa de capitais exclusivamente públicos) 
20

 http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/2013_07_10_lisboa.html 
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Hospital dos Capuchos| Arq. Inês Lobo 

De acordo com a apresentação na OA - Ao nível da dimensão o Hospital mantém a área original bem 

como as características acidentadas do terreno. Os espaços originais do Convento dos Capuchos 

estão já muito alterados, vários edifícios foram sobrepostos ao edifício original. Algumas destas 

alterações foram realizadas de forma desconexa e deverão ser emendadas.  

Pretende-se que o espaço continue a ser público e uno como o é agora. Todo o espaço do Hospital 

dos Capuchos tem apenas uma entrada, pretendendo-se criar novos acessos para outras zonas da 

cidade. Para o Hospital dos Capuchos está prevista habitação, serviços, espaços verdes e 

estacionamento (num silo automóvel). 

 

Hospital Miguel Bombarda| Arq. António Belém Lima 

De acordo com a apresentação na OA - Esta zona será de utilização sobretudo habitacional sendo 

que o edifício principal será transformado em hotel enquadrado no antigo Convento, no edifício 

principal, sendo musealizado e mantidos os aspetos sagrados e profanos do património aí presente. 

O Hospital Miguel Bombarda apesar de estar dentro da cidade mantém uma aura desconhecida e 

misteriosa sendo que poucos lisboetas lá entraram. O projeto pretende manter esta ideia mas 

abrindo o espaço aos habitantes da cidade. Os Balneários de D. Maria II e o Panóptico, antigo 

Pavilhão de Segurança, bem como a sua envolvente serão reabilitados e dados a ver ao público. O 

espaço dos restantes seis edifícios será respeitado mas serão reconstruídos sendo que o solo 

ocupado será exatamente o mesmo. Os limites serão de utilização pública mantendo-se o cabeço 

arborizado. O projeto pretende manter o espaço único e de rutura com a cidade, misterioso, mas 

visível e visitável. 

Hospital de Santa Marta| Atelier Bugio 

De acordo com a apresentação na OA - É o hospital mais visível dos quatro, da rua. Com 18.000 m2 

provoca uma descontinuidade na cidade com uma grande diferença de cotas nas suas diversas 

frentes. Muitos dos edifícios foram construídos já no séc. XX sendo o que tem uma maior densidade 

de construção. Os objetivos deste projeto passam por promover uma organização urbana que 

valorize a envolvente, contribuir para a permeabilidade da colina no que concerne à circulação 

pedonal, valorizar o património cultural edificado, reconverter estruturas conventuais, incrementar o 

uso habitacional e criar um espaço público de lazer. Será sobretudo para uso habitacional e 
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comércio. O convento e o edifício de transição que se vê da Rua de Santa Marta deverão ser 

preservados. Para o Hospital de Santa Marta está previsto um hotel com 57 quartos, 90 fogos, 15 

lojas, quase 200 lugares de estacionamento e jardins. 

Hospital de São José| Arq. Teresa Nunes da Ponte 

De acordo com a apresentação na OA - O projeto para o Hospital de São José tentará ligar 

estrategicamente a baixa pombalina e o Martim Moniz ao Campo de Santana. Com 50.000 m2 de 

terreno, o património a ser preservado contém sobretudo o Convento, a Igreja e o antigo Colégio, 

ambos do séc. XVI. Serão erradicados alguns dos edifícios construídos ‘por cima’ deste património. A 

demolir também, de acordo com a proposta, serão alguns edifícios considerados pelos arquitetos 

como não tendo valor patrimonial e arquitetónico nomeadamente a lavandaria (1906) incluída no 

conjunto industrial que se encontra muito degradado e, parcialmente, o Instituto de Medicina Legal. 

O projeto pretende manter a cerca conventual, manter a massa construída do antigo Colégio e 

manter as linhas de força do terreno. Pretende alargar entradas abrindo o espaço ao exterior.  Está 

igualmente prevista habitação, serviços (alguns deles turísticos) e estacionamento. 

O projeto ainda se encontra em implementação e sujeito a diversas consultas públicas. Para além 

disso terá de dar resposta a várias vozes que se levantaram contra o mesmo sobretudo da 

comunidade médica e moradores da Colina.  

4.2 Museologia, “Congelação” total | Vítor Serrão 

No artigo publicado no jornal “Público” (1 de Agosto de 2013)21, o historiador e também professor da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Vítor Serrão, enuncia o seu texto com o seguinte 

título: OS ANTIGOS HOSPITAIS DA COLINA DE SANTANA: UM CASO DE IRREPARÁVEL 

DEPAUPERAMENTO DO PATRIMÓNIO. A partir do título supra referido, podemos inferir qual é a 

posição do autor do artigo perante o tema Colina de Santana. Como historiador dedicado às áreas da 

História da Arte, da Teoria da Arte, da Iconografia e da Iconologia, e da Gestão do Património, é 

natural que defenda que a presença histórica de um espaço integrante de uma cidade seja 

preservada. Cada canto de Lisboa conta um pedaço de uma história num todo, e desfazer a essência 

de um desses cantos seria como retirar um capítulo inteiro a um livro.  
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Perante o atributo do destino dos hospitais da Colina de Santana à empresa Estamo, colocou-se a 

questão “Como poderiam ser valorizadas e salvaguardadas as suas valências histórico-artísticas, 

dotadas de importância nacional, no contexto das reutilizações futuras?”. A este impasse o autor 

afirma que ”os sinais de apreensão cresceram quanto ao destino do património artístico acumulado 

durante séculos nessas unidades que enriquecem a Colina de Santana. Por isso, mercê de acordos 

estabelecidos com o Centro Hospitalar-Lisboa Central, foi cumprido com carácter de urgência, nos 

últimos cinco anos, o levantamento integral da riquíssima azulejaria existente, o recenseamento dos 

acervos de arte móvel, e a pesquisa histórica necessária à sua fixação identitária.” Foram feitos 

inventários aos recheios artísticos e estudos a valência museológica dos equipamentos hospitalares 

que estarão desativados. 

O autor acredita ser uma maior valia prevalecer não apenas os imóveis classificados como de 

interesse público, mas igualmente os outros de mais classificados, como a Sacristia de São José, obra-

prima do Barroco, e a igreja de Santa Marta, do século XVI. São imóveis de Interesse Público o 

edifício de São José, a igreja dos Capuchos, o claustro, a cisterna, e o palacete Melo, o Panóptico do 

Miguel Bombarda, o balneário D. Maria II. Afirma que toda subjugação de elementos históricos 

perante novas construções para uma economia emergente de rentabilização do terreno, “mostra 

uma atitude de soberba face às existências, pois destrói a organicidade, a coerência histórica, o peso 

e dimensão dos sítios, suas linhas de articulação e continuidade, depauperizando sem remissão o 

mais importante espaço unitário de referência da cidade em termos de História da Medicina. (…) sem 

ter em conta a esclarecedora informação histórica e a analise sistemática das funcionalidades.” Vítor 

Serrão assume que esta defesa não vem em nome dos “obscurantismos de «velho Restelo» ”, mas 

sim na invocação de uma conciliação entre a inovação, renovação e qualidade acrescida ao existente, 

associada a “consciência cívica, histórica, estética, funcional e afetiva – valores que parecem estar 

arredados em todo este triste processo.”  

O autor sustenta indignação ao facto dos edifícios não serem naturalmente assumidos como 

reconversões funcionais ao invés de serem visados como estorvo perante o processo de destruição 

maciça, e ao facto do interesse histórico-artístico não ser valorizado e deixa questões como “Que 

sentido faz, por exemplo, manter-se o gabinete onde o Dr. Miguel Bombarda foi assassinado se se 

arrasta todo o contexto em que tal ocorreu? Por que razão se destrói o Instituto de Medicina Legal 

ou o Asilo da Mendicidade nos Capuchos?” 
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Todo um recheio cultural e estruturas arquitetónicas são um somatório de mais-valias para a 

referência turístico-cultural “assim o atestam os estudos de especialistas como o Eng.º Santos Simões 

e os Drs. José Meco, Barros Veloso e Isabel Almasqué”. Serrão apela à revisão dos projetos, uma vez 

que, vê atingida “A identidade do património ligado à Medicina e Saúde, essa, vê-se apagada da 

memória, como se não contasse para a identidade histórica da cidade oitocentista…”.   

Com a salvaguarda de preexistências o autor vê possível a revitalização destes espaços, acima de 

tudo com bom senso. 

4.3 Regeneração Urbana | José Sarmento de Matos 

COLINA DE SANT`ANA: REALIDADE E EQUÍVOCOS, assim enuncia o seu texto o Olisipógrafo José 

Sarmento de Matos. (28 de Agosto de 2013)22. 

O autor assume que o caso da desativação de cinco hospitais da Colina de Santana é uma 

problemática urbana que constitui um sério desafio para o centro histórico de Lisboa. Reconhece que 

os hospitais que ainda mantem-se no ativo, (São José, Capuchos e Santa Marta) representam a vida 

social e económica como “ (…) âncoras essenciais à dinâmica da área em que estão implantados. (…) 

pelo que o seu encerramento será uma machadada na sustentabilidade económica e social de toda a 

zona”. E isso remete a uma reflexão urgente sobre os efeitos desta «castração» identitária.  

O autor afirma que o destino de todos os elementos devem ser revistos mas que tal não implica o 

resguardo total dos edifícios, mas sim numa análise que permita identificar o que pode ser 

reutilizado e o que não carece de manutenção, seja no sentido do conjunto, porque a seu ver, a 

conservação integral poderá ter “consequências de monta no equilíbrio sustentável da cidade como 

um todo.”  

Tendo em conta que os hospitais da Colina apresentam inúmeras memórias materiais e imateriais, o 

autor acredita que deva ser feito um levantamento patrimonial e que um dos edifícios seja ele 

Museu da Medicina, agregando toda a memória em causa. 

Sarmento de Matos faz uma descrição à cerca das ações da empresa do Estado responsável pelas 

operações, denotando que a empresa no caso demonstra maior interesse pelas questões imobiliária 

como modo de financiamento ao novo complexo de hospitais que será feito em Chelas, Hospital de 

Todos-os-Santos. No entanto afirma que a empresa tem especialistas contratados e divididos por 
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equipas de modo a haver uma avaliação mais profunda de cada conjunto, ao qual os projetos serão 

apresentados para discussão pública. 

Sarmento de Matos termina o texto expondo o seu ver a cerca do Hospital Miguel Bombarda. O seu 

interesse centrou-se em ”três núcleos “intocáveis”: a) o edifício central do convento, com as suas 

dependência-igreja, dormitórios, porta do carro e pátios, sala azulejada e escadaria oitocentista; b) 

os chamados banhos de D. Maria II, notável conjunto de tratamentos, de 1853; c) o pavilhão circular, 

dito o Panóptico, de 1896, desenho do arquiteto José Maria Nepomuceno, que constitui um exemplo 

pioneiro para a guarda de pacientes problemáticos”. Estes dois últimos já classificados como Imóveis 

de Interesse Público. O autor afirma que os demais elementos constituintes do conjunto “têm um 

carácter utilitário, sem preocupações arquitetónicas” e sem qualquer mais-valia à funcionalidade e 

que a não intervenção poderá remeter ao abandono e estado de ruína abandonada. “Bom senso e 

bom gosto recomendavam os “heréticos” da geração de 70, quando estes hospitais se encontravam 

em plena euforia expansionista”, afirma e acrescenta que “além de cuidar do seu passado, insiste 

com veemência em ter futuro.” 

4.4 Conservação integral e salvaguarda ativa | Vítor Albuquerque Freire 

Vítor Albuquerque Freire apresenta-se a discussão com o seguinte título: HOSPITAL MIGUEL 

BOMBARDA: UM EXTRAORDINÁRIO CONJUNTO QUE NÃO PODE SER AMPUTADO. (6 de Setembro de 

2013)23. 

Perante o debate Colina de Santana, Vítor Albuquerque Freire alega que existe uma tentativa da 

aprovação dos projetos sem debate, apesar do interesse de vários neste caso. “Prova disso têm sido 

as tomadas de posição e os comunicados, de milhares de pessoas e de diversas entidades, sob várias 

formas, e na consulta pública, de que se aguarda o relatório de ponderação”, afirma. O historiador 

invoca a opinião do olisipógrafo José Sarmento de Matos em relação ao futuro da Colina, que 

centrando-se apenas no hospital Miguel Bombarda, aponta os edifícios vistos como anexos do 

complexo, como propícios a demolição para proporcionar a construção de novos. Opinião da qual 

Albuquerque Freire discorda e acredita que “São falhas, certamente causadas por escassa 

informação ou por ausência de meios de pesquisa”, afirmou o autor, sendo este o autor da Memória 

Justificativa, em três volumes, da Candidatura de Classificação, como de Interesse Público, de 

Imóveis do Hospital Miguel Bombarda. “Esta Candidatura foi apresentada em Março deste ano na 
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Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC, antigo Igespar), subscrita pelas representativas 

Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, Sociedade Portuguesa de Neurologia, 

Sociedade Portuguesa de Arte Terapia, Associação Portuguesa de Arte Outsider e, quanto ao 

Convento, pela Congregação da Missão (de S. Vicente de Paulo), além de dois dos mais ilustres 

historiadores de arte, a Prof. Raquel Henriques da Silva e o Prof. Vítor Serrão. O risco que corre este 

património começa a ser conhecido na Europa, e o Museu de Art Brut de Lausanne, fundado por Jean 

Dubuff et, o melhor e maior do mundo nessa categoria de arte, também subscreveu a Candidatura.” 

O autor refere que este complexo é ímpar a nível mundial visto ser uma das construções de raiz, 

resistente ao terramoto de 1755, com funcionalidades inovadoras para a sua época, como primeiro 

hospital psiquiátrico português de 1848, único na assistência a doentes mentais, “Assim, a 

classificação da maioria dos seus imóveis justifica-se não só pelo seu valor individual como por 

integrarem um raríssimo conjunto, articulado e coerente.”, e assim justifica-se a sua posição perante 

a preservação de cada elemento constituinte do Hospital Miguel Bombarda. 

Portanto perante esta visão do autor, os objetivos seriam preservar e classificar ainda o Convento, 

Edifícios de Enfermaria, Cozinha, Telheiro, Laboratório, Oficinas para Doentes, Painéis de Azulejos 

criados por Doentes, e o Poço e Tanque da Quinta de Rilhafoles. O historiador revela a importância 

da preservação dos espaços ilustrando exemplos elementos únicos como Sala do Museu de Pintura e 

Escritos de Doentes, de 1898, com decoração alusiva, a primeira que se conhece no mundo, fundada 

por Bombarda, o vasto Celeiro, com imponentes arcadas em lioz, e o Gabinete “(…) onde o Prof. 

Bombarda, o dirigente máximo republicano, foi assassinado por um doente monárquico, a 3 de 

Outubro de 1910, o mais importante testemunho material da Revolução Republicana”. Enaltece a 

importância da arquitetura diversa presente, como também o edifício de Enfermarias em poste 

telefónico (1885-1894) com três corpos paralelos e um central dedicado a circulação, de feição pré-

modernista, foi concebido com o conceito de defesa dos comportamentos de perigo dos próprios 

doentes sendo-lhe dedicado apenas um piso para evitar suicídios, ideal para evitar grades nas 

janelas, e rodeado de jardins para passeio. Um bom exemplo de conjugação entre forma 

arquitetónica associada subtilmente à funcionalidade. O autor acrescenta que também as 

enfermarias em forma de U foram um exemplo de mais-valia para a vigilância dos dormitórios a 

partir da entrada e foi um dos primeiros edifícios com componentes construtivas como as lajes e 

vigas de betão, possuindo sistema de pé-direito e chaminés sobre os dormitórios. Mantendo a linha 

de defesa do património num todo, o autor refere a Cozinha (1906) de cobertura piramidal de 
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madeira, com respiradouro no vértice, com suspensão através de amarrações em ferro unidas ao 

centro por um fecho octogonal.  

“O Telheiro para o Passeio dos Doentes (1894), símbolo da humanização instituída por Miguel 

Bombarda, também de J. M. Nepomuceno, é uma enorme mas elegante construção, inédita em 

termos europeus, de madeira, telha, ferro fundido escultórico, e beirados salientes, com bancos de 

madeira protegidos. E as singelas Oficinas, memória do trabalho dos doentes no hospital (de J. M. 

Nepomuceno), os painéis de 165 azulejos diferentes criados e colocados por doentes num muro, o 

poço e tanque da Quinta de Rilhafoles.”  

“A excecional importância daqueles imóveis para a História da Assistência aos Doentes Mentais, é 

reforçada pela existência complementar de um Arquivo Clínico, Forense e Administrativo, integral e 

multifacetado, desde a fundação em 1848 até ao encerramento em 2012, e do Acervo do Museu do 

Hospital (que permanece aberto ao público) de pintura e escritos de doentes, fotografia, material 

clínico e mobiliário, com mais de 12000 peças”. Sitio Associação Portuguesa de Arte Outsider. 

Albuquerque Freire assume ser inaceitável que estas valências sejam subjugadas perante novas 

componentes que em nada assumem a identidade do espaço, daí a Candidatura de Classificação à 

preservação integral do espaço. As entidades associadas à Candidatura, propõe a criação de um Pólo 

Cultural, nas instalações do Hospital, de Arte de Doentes, Arte Outsider e Neurociências, com Museu 

alargado e Centro de Investigação, de turismo cultural autossustentável financeiramente, com 

realização de exposições contantes de teor histórico-cientifico, de artes plásticas nacionais e de 

intercâmbio internacional e visitas locais, Ateliês, Galeria para vendas de obras, Auditório, 

conferências e colóquios, e espetáculos de música, bailado, declamação, de arte outra. 

4.5 Políticas versus necessidades locais | João Ferreira 

 “ Em boa hora o debate sobre o futuro da colina de Santana saltou para o espaço público”. Assim 

inicia o Deputado Europeu João Ferreira o seu texto opinativo acerca do presente tema, no Diário de 

Notícias, Opinião. (15 de Agosto 2013)24. 

João Ferreira é opinante de que, a desativação dos hospitais transfigurará a face da Colina de 

Santana afetando os meios que estão ao Serviço Nacional de Saúde, sem resoluções prévias a este 

cenário. O autor aponta um conjunto de consequências: “ menos serviços públicos no centro da 
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cidade, menos cuidados de saúde para a população, menos emprego em Lisboa (emprego altamente 

qualificado), destruição de património classificado da cidade e do maior e mais relevante património 

integrado na área da medicina e saúde no País. E mais uma zona nobre da cidade entregue à 

especulação imobiliária e à gentrificação, reservada a condomínios de luxo e a hotéis de charme”. 

“Agora, ficam bem visíveis as consequências da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) feita por 

António Costa, aprovada com os votos favoráveis de PS, PSD e CDS. É que esta operação imobiliária, 

a concretizar-se, só será possível com esta versão revista do PDM. Só será possível graças à 

desclassificação das áreas envolvidas como áreas aptas à localização de equipamentos. Só será 

possível graças à desconsideração da necessidade de planeamento urbanístico e graças à fuga a 

figuras como os planos de urbanização e os planos de pormenor - formas de gestão urbanística 

transparentes e abertas à participação pública.” 

O autor aponta alguns traços que considera caracterizadores do modelo de gestão da Colina de 

Santana que desprezam as necessidades locais, que passa-se a citar:  

- A entrega do destino da cidade nas mãos do especulador imobiliário; a eleição do promotor privado 

como principal e favorecido personagem de todo o desenvolvimento da cidade; 

- O desprezo por formas de planeamento que correspondam a uma genuína expressão democrática 

do sentir das populações, das suas necessidades e anseios, e que assegurem uma efetiva 

participação nos processos de decisão; 

- O desprezo pelos serviços públicos na cidade, enquanto elementos imprescindíveis à qualidade de 

vida e ao bem-estar, que continuamente se reduzem e degradam, particularmente no caso dos 

serviços de saúde; 

- A passividade e o descuido perante a evolução das necessidades da população, em especial da 

população mais idosa, com um peso significativo e crescente na cidade, o que reclama uma outra 

atenção a serviços e equipamentos específicos, designadamente no plano dos cuidados continuados 

de saúde, o que pressupõe equipamentos próprios e, naturalmente, o espaço onde esses 

equipamentos se possam implantar; 

- A desvalorização das atividades que criam emprego na cidade, em especial emprego qualificado, e a 

indisfarçável tendência para ajudar a destruir ainda mais emprego em vez de o criar; 
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- O afugentamento das camadas populares de zonas históricas e centrais da cidade e a sua elitização 

crescente. 

João Ferreira admite que é necessária uma intervenção no local, mas provida qualificação dos 

espaços públicos, com infraestruturas e equipamentos que contribuam para a resposta a 

necessidades económicas e a vivências urbanas, importantes para o desenvolvimento da cidade “… 

que precisa como nunca de recuperar a sua vocação produtiva. O polo de investigação da 

Universidade Nova de Lisboa, na área das ciências biomédicas, recentemente inaugurado na colina 

de Santana, é um exemplo que encerra enormes potencialidades, que aparentemente a atual gestão 

municipal parece ignorar. Este polo poderia servir de âncora a outros serviços e atividades no 

domínio da I&D, mantendo e projetando no futuro a ligação histórica desta colina às ciências da 

saúde. Apenas um exemplo”. Diz o autor. 

Em suma, o deputado com natural visão política a esta discussão, considera que o processo prolonga-

se por motivos de interesses imobiliários que “torna-se um imperativo democrático.”  

4.6 Opinião pública 

Na primeira conferência de debates sobre o destino da Colina de Santana, no Debater Lisboa na 

Assembleia Municipal de Lisboa, assistida dia 10 de Dezembro de 2013 com o título “O ponto em 

que nos encontramos”, pode-se verificar a insatisfação da maioria dos cidadãos que expuseram as 

suas opiniões no final, entre os quais moradores e médicos. Questionaram várias opções tomadas 

em relação às soluções encontradas pelos autores dos projetos. 

Antes desta possibilidade de expressão de opiniões pública foram entregues mais de duas mil 

assinaturas que solicitaram ao senhor Presidente António Costa a reprovação global desses projetos. 

Foram entregues 1.150 assinaturas relativas ao hospital Miguel Bombarda, cerca de 640 relativas aos 

hospitais de Santa Marta e Capuchos e perto de 600 ao hospital S. José. 

A Doutora Elsa Soares trabalhou no Hospital São José e Sta. Marta acredita que os hospitais estão 

aptos para continuarem as suas funções, apesar de características centenárias, crê que haverá um 

desperdício face ao investimento colocado nestes hospitais a funcionar em pleno. Não houve um 

estudo detalhado acerca da capacidade de funcionamento dos hospitais. Se o plano de destruição da 

Colina não for travado haverá mais hospitais abandonados como acontece aos Hospitais de Arroios, 

Desterro e Miguel Bombarda. Reino Unido é uma referência do uso de hospitais centenários. “É bom 

saber que muitos desses edifícios ironicamente resistiram ao terramoto de 1755, e por isso passaram 
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a ser hospitais, mas poderão não resistir a estes terríveis planos”, assim remata na sua intervenção 

na dita Conferencia. 

O Deputado e Médico Carlos Silva Santos afirma “Estamos numa encrenca tipicamente Lisboeta do 

facto consomado” e ”o processo do novo riquísmo (…) a proposta do novo é uma proposta 

pequeníssima comparada com o que vai substituir quer em camas, quer em responsabilidade, quer 

em competências (…) a cidade no seu todo fica sem serviços de saúde (…) perde-se os hospitais 

centrais de trabalho de referência.” 

O Deputado Fernando Nunes da Silva num dos seus pontos expostos afirmou que o processo 

urbanístico está politicamente mal conduzido e invertido, e põe em risco a intervenção de 

requalificação na colina, porque primeiro foi feito o loteamento e depois o debate público pedido. A 

recente lei da Assembleia da Republica, a nova lei de bases do ordenamento do território e política 

de solo, prevê que cada vez que o Município requalifica o solo tem de dar uma indeminização através 

de um código de expropriações dado a partir do valor médio do aproveitamento urbanístico do que 

está a volta”. 

O Engenheiro Miguel Santos participou na conferência com o tema “Impacto das propostas no 

acesso da População a cuidados de Saúde” no dia 28 de Janeiro de 2014, com as seguintes 

considerações: 43% da população utiliza medicinas tradicionais, hoje regulamentadas. Deveria haver 

um hospital de emergência de referência que se mantivesse na Colina e que promovesse a medicina 

não convencional assim como a rede de cuidados continuados. Propôs ainda a integração consultas 

externas a centros de saúde das freguesias. 

QUESTIONÁRIO À POPULAÇÃO 

Como complemento a esta investigação, relativa às vontades de quem habita e trabalha no espaço, 

foi efetuado um breve questionário que foi feito a apenas duas pessoas. Pessoas destintas que 

contribuíram para perceber melhor certos aspetos. Como exemplo da primeira entrevistada que 

afirmou que na rua onde está o seu estabelecimento comercial, rua Conselheiro Arantes Pedroso, 

antigamente era bastante ativa e provida de vida comercial. No entanto houve uma dada empresa 

que ao comprar todos os edifícios dessa área fechou-os, tornando a rua menos dinâmica e 

interessante. 

Na entrevistada seguinte, funcionária na biblioteca do Hospital de S. José, mostrou-se indignada com 

o fecho do Hospital e com as novas funcionalidades que lhe serão atribuídas. Lamentou ainda o 
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fecho do hospital Miguel Bombarda onde também trabalhou. Descreveu um local pacífico, apesar 

dos casos problemáticos que ali se tratavam. 

O Questionário realizado a estas duas cidadãs pode ser lido em anexo. 

Em suma tudo indica que o apelo da população deverá ser ouvido visto que, o descontentamento é 

geral. Mas não deverá ser colocado nas suas mãos a responsabilidade das grandes decisões, mas pelo 

menos ter em conta o que elas consideram como necessário ao local. E dai com o uso das normas 

necessárias, far-se-ia a conjugação de interesses entre os atores diferentes da Colina. É importante 

ainda estabelecer e cumprir um quadro de faseamento.  
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5. Proposta  

 

Figura 39 – Atores estratégicos presentes na Colina. Conhecimento, inovação e Saúde. 2013 Doc. Estratégico de 

intervenção, Colina de Santana. 
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Figura 40 - Esquema da estrutura funcional do novo sistema de planeamento territorial. Fonte: Ferreia (2007) 

5.1 Programa estratégico 

Na mesma linha estratégica da proposta nº4/ AM/ 2014 do Projeto de deliberação sobre a colina de 

Santana25, o programa de estratégico deste trabalho final passa por: 

 O lançamento de um Programa de Acão Territorial (PAT), instrumento estratégico e 

calendarizado previsto no artigo 121º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (alterado e republicado em anexo ao Decreto-lei 46/2009, de 20 de Fevereiro), 

que será dirigido pela Câmara, com acompanhamento da Assembleia Municipal de Lisboa e 

envolvimento das principais entidades externas relevantes no território da Colina de 

Santana, designadamente Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Cultura, 

Universidades, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Estamo. 

 Garantir que mais nenhum hospital da Colina de Santana encerre as duas funcionalidades 

sem estar construído e a funcionar o previsto novo Hospital de Todos os Santos, em Marvila, 

assegurando simultaneamente a instalação, no Hospital de St. António dos Capuchos, de 

unidades de saúde ao serviço da população, de acordo com as necessidades identificadas 

pelo Ministério da Saúde/Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 

nomeadamente na área dos cuidados primários e continuados26. Em linha com o Plano 

                                                           
25

 http://debaterlisboa.am-lisboa.pt/documentos/1395759124N5tTH5mr9Mf00GK2.pdf, consultado em 
Dezembro 2014 
26

 São os cuidados de convalescença, recuperação e reintegração de doentes crónicos e pessoas em situação de 
dependência. Estas intervenções integradas de saúde e apoio social visam a recuperação global, promovendo a 
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Nacional de Saúde 2012-2016, que aponta para a necessidade de “priorizar o acesso e a 

qualidade da resposta dos Cuidados de Saúde Primários, Cuidados Continuados Integrados, 

Cuidados Comunitários e de Saúde Pública”, bem como de cuidados paliativos, com um 

número de camas em harmonia com as necessidades e com aquilo que é a média europeia. 

 Propor que a reorganização da rede hospitalar da cidade de Lisboa seja feita em articulação 

com o Plano de Emergência municipal. 

 Salvaguardar o património azulejar existente na Colina e outros elementos da paisagem 

urbana histórica que nela se contêm, nomeadamente os bairros de malha pré-pombalina, 

como o Bairro Andaluz, ou mais recente, já assente na tipologia de quarteirão, como o Bairro 

Camões. Reintegrar a presença da cerca Fernandina na Colina e implementar percursos 

culturais. (Figura 36 a 40) 

 Integrar a Colina de Santana na futura proposta de candidatura dos bairros históricos de 

Lisboa à nova tipologia de “paisagem urbana histórica” e reabilita-los. 

 Aprofundar a caracterização do Colina como “Colina do conhecimento “, valorizando os 

laboratórios e centros de investigação aí existentes e o seu desenvolvimento, em 

consonância com a estratégia Lisboa 2020 e a candidatura em preparação para a localização 

em Lisboa de um polo do European Institute of Technology centrado nas ciências da saúde e 

do envelhecimento ativo, integrando atividades do Centro de Investigação da Faculdade de 

Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa ou outras entidades interessadas ao 

Complexo do S. José. 

 Propor a remodelação dos centros de saúde existentes na Colina de Santana, passando a 

incluir Consultas Externas das várias especialidades até agora existentes no Hospital de S. 

José, para os residentes na zona central de Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
autonomia e melhorando a funcionalidade da pessoa dependente, através da sua reabilitação, readaptação e 
reinserção familiar e social. 
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Património “escondido” 

 
Figura 41 - Presença da Cerca Fernandina da Colina de Santana. 

Propõe-se uma intervenção cromática em partes da muralha, de forma sensível a não quebrar com a 

sua essência, isto para melhorar a sua imediata identificação e associa-la a circuitos turísticos. (Figura 

36). Assinalar a sua presença através de coloração nas coberturas de edifícios que escondam 

vestígios da antiga muralha. 

“Se Lisboa fosse uma cidade plana ou quase, como Paris ou Londres, o panorama seria 

predominantemente das paredes, mas neste caso Lisboa é feita de colinas e montes cobertos de 

casas e mesmo o habitante de dentro da cidade, vê Lisboa por cima.” Afirma o Pintor Martins Barata 

que acrescenta que “Apenas Lisboa (antiga) que foi feita pra ser branca, deve ser branca.” 

“Arquitetonicamente, Lisboa, pode ser uma estouvada trapalhona; mas na sua cor ambiente, que 

seja, ao menos, equilibrada, sadia e alegre, salpicada uma outra vez de notas mais vivas de riso, para 

evitar monotonias enfadonhas de empertigada matrona da sociedade, mas nunca ridícula, 

exorbitante de alacridade, nem tão pouco de aspeto doentio, de rebuçado lambido, de croquete 

sujo.” Escultor Diego de Macedo.27 

                                                           
27

 Textos de produção da CML reeditada por produção de um grupo “Amigos de Lisboa” e a sua revista Olisipo. 
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Figura 42 - Vestígios da presença da Cerca Fernandina, na Colina de Santana. 

 

Figura 43 - Cerca Conventual do antigo Hospital Miguel Bombarda. Fotos locais. 
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Figura 44 - Bairros 

 

Figura 45 - Palácios séc. XVII e XVIII  
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Figura 46 e 42 - Interações funcionais entre unidades operacionais e a sua capacidade de atração. Elaboração Própria. 
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As prioridades que regem este trabalho final de mestrado são: a identificação do território como 

Colina do Conhecimento (através da reabilitação dos espaços deixados pelos hospitais da Colina) a 

requalificação da habitação existente em mau estado ou devoluto (em bairros como Andaluz) e 

afirmação da Colina de Santana como Eco Bairro Histórico. (programas de sustentabilidade à Colina). 

Serão de seguida apresentadas a soluções propostas por etapas, pois sendo um tema tao complexo, 

merece de uma avaliação detalhada e unidades operacionais requerem-se.  

5.2 Estrutura viária 

A proposta inicia por uma abordagem mais geral, onde importa enquadrar a Colina num novo 

sentido de apropriação da rua. Ou seja, são propostas ruas mistas ou dedicadas exclusivamente ao 

peão como medida de valorização do comércio local e sentido de humanização. (Figura 45) 

São apresentadas alterações ao perfil de algumas ruas. Na Rua Gomes Freire é dado um carater 

enviesado, o que permite o aumento dos passeios, alternadamente, para a apropriação com 

esplanadas. (Figura 43). Através do levantamento dos usos nesta via foi possível definir onde seriam 

feitas essas ampliações. (Figura 46). A rua em zigzag tem ainda a intenção de reduzir intuitivamente 

as velocidades automobilistas. 

  
Figura 47 - Lombard Street San Francisco.   
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Figura 48 - Esboços de autora. Perfil da rua Ferreira Lapa e esplanadas. Elaboração Própria.. 

 

Figura 49 - Rua D. Estefânia. Elaboração Própria. 
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Figura 50 - Proposta de Estrutura viária. Elaboração Própria.. 
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Figura 51 - Rua Luciano Cordeiro. Elaboração Própria. 

Depara-se ao longo desta via a presença de espaços antes dedicados ao comércio fechados. Propõe-

se então a inserção de comércio e restauração típicos. A restauração representada pelas tradições 

gastronómicas tal como a doçaria Conventual, a exemplo da já existente Pousadinha de receitas 

original das Freiras Carmelitas do séc. XVI de doçaria conventual, na Rua Luciana Cordeiro. Uma 

tradição rica que merece o seu destaque como um dos itens característicos deste território. 

Pretende-se que este também seja um tema abordado nas feiras sazonais a decorrer no restruturado 

Campo dos Mártires da Pátria. 

 

 

Figura 52 - Doçaria típica.  



POR UMA NOVA URBANIDADE, identidade vs. Desenvolvimento sustentável de uma área construída, 
colina de santana 

JANICE GUILHERME_6956_MIAGP5 

 102 

 

 

5.3 Estrutura verde 

Ainda na mesma escala, é apresentada a solução perante a estrutura verde. Neste caso a intenção é 

de criar uma continuidade verde entre a Colina de Santana e a sua envolvente (Parque Eduardo VII, 

Praça da Alegria, Príncipe real, Avenida da Liberdade e até mesmo os jardins do Hospital D. Estefânia, 

onde se propõe a abertura dos seus jardins ao publico), e ainda integrar todo o sistema verde da 

própria colina num só. Este sistema ecológico, que se pretende diversificado, acrescenta-se uma via 

ciclável, que acompanhando a já existente, inicia no Jardim Largo do Cego, prolonga-se pela Colina 

até ao Cais do Sodré. (Figura 49 a 51). O Campo Mártires da Pátria como espaço catalisador, 

pretende-se que nele ocorram as mais diversas atividades. Sejam elas atividades lúdicas, desportivas 

e de lazer. Como referência a este tipo de intervenção apresenta-se o projeto do Parque Madureira 

no Brasil, (Figura 48) que viu com a sua reabilitação a união de bairros que a circundam.28 É neste 

sentido que pretende-se que a presença do Campo se estenda e “agarre” o circundante. De forma 

fluida espera-se que perante uma caminhada, a população desfrute de diferentes sensações (através 

de cheiros, cores e paladares). É também objetivo inserir quiosques diferentes usos.  

 
Figura 53 - Plano de Intervenção do Parque Madureira, Brasil. 

                                                           
28

 http://www.cidadeolimpica.com.br/projetos/parque-madureira/ , consultado em Dezembro 2014 
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Figura 54 - Proposta de continuidade de Pista ciclável. Inicio no jardim Arco do Cego, passagem pelo Campo dos Mártires, 

continuação pelo Martim Moniz e Terreiro do Paço, terminando no Cais do Sodré. 

  
Figura 55 – Reestruturação. . Elaboração Própria. 
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Figura 56 – Planta Estratégica de verdes e corte da interceção entre s Rua D. Estefânia, rua Gomes Freire e Campo 
Mártires da Pátria. Elaboração Própria.  
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5.4 Uso do Solo 

Em termos do uso do solo, o Projeto da Reabilitação da Colina de Santana apresenta-se um desafio 

devido à sua importância a nível da medicina, e das incompatibilidades dos interesses públicos e 

governamentais do momento. A Colina encontra-se envolvida numa incógnita relativa ao seu 

presente e futuro. Considerada colina da saúde devido aos hospitais que a constituem, está neste 

momento com essa designação ameaçada perante os novos planos do Estado, que pretendem 

deslocar a funcionalidade destes hospitais para um único complexo, denominado futuramente 

Hospital de Todos -os- Santos, em Chelas (periferia oriente de Lisboa). (Figura 52 e 53). 

 

Figura 57 - Representação 3D do futuro Hospital de Todos - os - Santos.

 

Figura 58 - Representação em planta do Hospital de Todos - os - Santos. Chelas 

 

O projeto do Estado encontra-se neste momento parado, aguardando financiamento provindo das 

propostas de revitalização económico dos lotes dos Hospitais que serão desativados. Projetos estes 

que por sua vez também não têm avanço previsto devido às discussões públicas que vem mostrando 

inviabilização das propostas apresentadas. Através das expressões negativas das discussões públicas 

e de outras opiniões (mencionados no Capitulo 4 do presente Trabalho Final - Qual o futuro da Colina 

da Santana?) de profissionais de áreas aproximadas ao tema, como a saúde, arte e finanças, a 

temática tem-se tornado mais ponderada, ao contrário do que teria sido até agora. Isto porque estes 

projetos não foram precedidos de um plano estratégico que visasse a noção de conjunto dos antigos 
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hospitais e que lhes atribuíssem funções apropriados à sua identidade. Por sua vez a população, 

essencialmente envelhecida, reclama o facto de vir a ficar sem serviços de saúde “à porta de casa”. 

Em termos de desenho urbano e de vivências, a execução dos referidos projetos provocaria um 

“buraco” social e urbano. Isto porque no primeiro caso o que se observa é que, atualmente os 

hospitais ainda em funcionamento, são catalisadores do local, são a principal justificação pela qual as 

pessoas deslocam-se à Colina. Por conseguinte são motores económicos aos comércios circundantes 

e vivências de espaços públicos circundantes (Campo Mártires da Pátria, apesar da presença da 

Faculdade De Ciências Medicas Da Universidade Nova De Lisboa). Portanto, com o fecho total destes 

hospitais estaríamos presentes a um bairro dormitório. Urbanisticamente o que se verificaria era 

uma desconexão entre o pré-existente e o proposto. (Figura 54) 

 

Figura 59 - Plantas de intervenção apresentadas pela Estamo. 

Contrariando as premissas dos projetos apresentados pela Estamo, este projeto procurou 

reconhecer e salvaguardar a importância do conjunto histórico, evitando a implantação de 

programas novos com instalações complexas que interferissem com o original. Isto, acompanhando 

os valores da organização na governamental (ICOMOS) que requer imparcialidade, troca 

interdisciplinar e respeito pelo diferente, assim como o incentivo à participação da população. “Dada 

a importância de discutir o futuro da Colina de Santana, o ICOMOS-Portugal participa desde 2010, de 

forma consistente, no debate sobre este processo e seus projetos. Centramos agora a discussão 

naquilo que nos parece absolutamente essencial: a qualidade diferenciadora, no contexto europeu e 
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internacional, da cidade de Lisboa. Essa especial qualidade, reúne um conjunto de valores materiais 

(património, ambiente, urbanismo e carácter distintivo das arquiteturas) e imateriais (…) A Colina 

necessita que se mantenham unidades de saúde polivalentes, enquanto lugar de uma Cultura ligada 

à Saúde: a Medicina não é um problema mas sim uma solução! (…) A excessiva alteração que os 

actuais planos e projectos propõem para esta zona, poderá colocar em causa uma valorização da 

cidade em termos internacionais que deveria culminar na sua inclusão na Lista do Património 

Mundial, na categoria das Paisagens Urbanas Históricas criada pela UNESCO!”29 Quis se igualmente 

respeitar as premissas da Carta de Washington (1987) e Declaração de La Valletta, Principes de la 

Valette pour la sauvegarde et la gestion des villes et ensembles urbains historiques (2011), referidos 

no final do capitulo 2.2.1 Reabilitação do património em Portugal do presente trabalho.  

5.5 Desenho urbano - Unidades operacionais  

Complexo multiusos Miguel Bombarda – com Centro cultural, cozinha comunitária, pavilhão de artes 

e multimédia, centro de convívios e cooperativa agrícola, inseridos nos edifícios pré-existentes, à 

exceção da antiga Enfermaria em “U”. A sua remoção deve-se ao facto do seu formato e 

funcionalidade em muito se assemelharem à estrutura e ideal da antiga Enfermaria em poste de 

telefone. A sua remoção também permite maior amplitude no espaço lúdico exterior, dando a 

possibilidade de um desenho mais livre e mais unitário entre as restantes partes classificadas deste 

complexo. 

  

Figura 60 - Intervenção mínima
30

 . Elaboração Própria. 

Figura 61 - Referencia quarteirão Picoas Plaza, Lisboa. Menção Honrosa 2002. 

Apesar de toda a grandeza arquitetónica e simbólica para o país, este hospital era um espaço onde 

criminosos e pessoas descriminadas pela sociedade eram colocados e esquecidos por todos no 

                                                           
29

 http://www.icomos.pt/, acedido a Dezembro de 2014 
30

 São consideradas como mínimas as intervenções que tem como objetivo principal a preservação do edifício 
existente no seu estado original com pequenas mudanças e adaptações necessárias à manutenção do seu 
funcionamento quer em sistemas hidráulicos, elétricos, estruturais e de acesso. 
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exterior. Um paradoxo entre o isolar de cidadãos e ao mesmo tempo mantê-los no centro da cidade, 

isolados por numa topografia singular. O Hospital Miguel Bombarda durante anos foi um quarteirão 

inacessível e distante aos olhares da sociedade que desconhecia as práticas evasivas exercidas no seu 

interior [Segundo artigos expostos no “Pavilhão de segurança, Enfermaria-Museu” - Panóptico]. 

É neste sentido que o projeto, relativo ao quarteirão, pretende manter esta identidade histórica a 

nível arquitetónico e pelas artes que foram deixadas seja a nível dos edifícios como da iconografia 

deixada pelos doentes. Preservar a sua identidade de espaço privado mantendo os murros 

envolventes mas ao mesmo torna-lo acessível e parte integrante da sua envolvente, seja pelo 

desenvolvimento de um espaço público comum, assim como na inserção de equipamentos de 

interesse publico e de investigação dentro da área da medicina psiquiátrica.  

Com os equipamentos propostos espera-se contribuir para a necessidade de combater o estigma da 

doença mental junto do grande público e de elevar a autoestima dos doentes de cuidados 

continuados internados na unidade de saúde mantido no Hospital dos Capuchos. Será também 

dedicado um espaço a hortas comunitárias, tanto para sustento como ocupação de tempos livres e 

técnicas terapêuticas aos doentes da Unidade de Saúde St. António dos Capuchos. 

Unidade de Saúde St. António dos Capuchos – Para contornar uma possível futura carência de 

cuidados de saúde à população residente, propõe-se esta construção. Propõe-se manter o edifício 

principal e o relógio solar (ambos classificados). No restante terreno é implementado uma rede de 

edifícios reservados aos serviços de urgência e cuidados continuados31, que possa servir às 

populações de Lisboa Central.  

  

Figura 62 – Sto. António do Capuchos. Reabilitação 

                                                           
31

 Administração regional de saúde de Lisboa e Vale do tejo, I.P 

A RNCCI (rede nacional de cuidados continuados integrados) dirige-se, assim, a pessoas em situação de dependência, 
independentemente da idade, que precisem de cuidados continuados de saúde e de apoio social, de natureza preventiva, 
reabilitativa ou paliativa, prestados através de unidades de internamento e de ambulatório e de equipas hospitalares e 
domiciliárias. 
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Hotel de Charme Santa Marta – Espaço também regido por intervenções mínimas em que será 

apenas atribuído novos usos. Neste caso atribui-se o carater de alojamento temporário, 

maioritariamente dedicado a investidores, investigadores e outros que para aqui se desloquem a fim 

de intervir em discussões ou pesquisas no centro de congressos e equipamento de estudos 

medicinais implementados no terreno do ainda Hospital de S. José. Pretende-se ainda juntar a esta 

unidade uma residência para os estudantes que lecionam nas faculdades presentes no território. O 

espaço público dedicado será um jardim que liga parte a parte dando a noção de continuidade da 

estrutura verde a um nível mais aproximado. Parte do seu terreno será dedicado a hortas, para o 

estudo da medicina natural. 

 

Figura 63 – Sta. Marta. Reabilitação. Elaboração 
Própria. 

Centro de Congressos e Pesquisa Medicinal de S. José – propõe-se a conjugação do edifício principal 

com outros pavilhões de uso para congressos, pesquisas e investigação, cooperativas médicas, de 

escritórios médicos, e empresariais médicas. 

 

Figura 64 – São José. Reabilitação. Elaboração Própria.  

Museu de Arte do Desterro – Prevê-se respeitar a estrutura do edifício e prepara-lo para ser um 

Museu de Arte contemporânea. (exposição temporária, inclui exposição das artes feitas no pavilhão 

multiusos do Miguel Bombarda). Será ainda o ponto de junção do espólio de artes (art outsider do 

Miguel Bombarda) e matérias médicos dos antigos hospitais da Colina (exposição permanente). 
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Figura 65 – Desterro. Intervenções mínimas. Elaboração Própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 - Referencia Pátio Bagatella, Lisboa. Prémio Valmor 1997  
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Figura 67 - Elementos Demolidos e Reestruturados. Elaboração Própria.   
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Figura 68 - Planta de usos. Elaboração Própria. 
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6. Considerações Finais do Trabalho Final 

A Colina de Santana sempre esteve envolta em cenários caraterísticos. Nasceu de quintas, cresceu 

com os conventos, amadureceu com os hospitais, agora poderá repousar no conhecimento e na 

interatividade. Foi este motivo pelo qual optou-se por este tema, para a voltar a “colocar no mapa” 

de interesses da Cidade de Lisboa. A incerteza do destino deste território a diferentes níveis, 

económico, saúde, urbanístico e social, incentivou à resolução do desafio de conciliar estes aspeto na 

problemática de preservação e respeito pelo passado. Procurou-se encontrar um meio-termo que o 

permitisse também inserir na contemporaneidade sem perder as suas características identitárias. 

O trabalho apresentou uma reflexão sobre a prática da produção de arquitetura, sobre a intervenção 

em edifícios e espaços públicos existentes, que envolve os princípios de preservação e avaliação 

histórica, associado a um desenvolvimento sustentável. 

A Colina é um espaço enquadrado em bastantes condicionantes, o que levou a uma intervenção 

reflexiva que permitisse conjugar o permitido com o necessário. Classificados como Edifícios de 

Interesse público as estruturas conventuais são conservadas e readaptadas, adequando-as e 

inserindo-as no contexto da Colina através de continuidade de estruturas privilegiadas pela 

morfologia do espaço. 

Através do estudo do Plano estratégico para a Colina de Santana feita pelo grupo de arquitetos da 

Estamo, deparamos com alterações, com demolições e densificações prediais que seriam prejudiciais 

ao contínuo urbano, instaurando uma excessiva mono - funcionalidade que prejudicaria a oferta de 

emprego e de equipamentos na Colina. Operou-se então uma falha sequencial onde primeiro 

projetou-se o que (e como) se pretendia e só depois produziu-se o estudo estratégico da CML.  

Seguindo por outra linguagem interventiva, optou-se pela preservação máxima do existente, sem 

adulterar a sua presença na Colina de Santana. Portanto foram implementados os conceitos de 

reabilitação, que consiste na reestruturação do existente e acréscimo de parcelas necessárias à 

intenção de projeto conjugando-os. 

Procurou-se não indicar uma lógica condutora rígida de resolução funcional, mas apresentar uma 

ampla reflexão responsável e flexível diante de desafios heterogéneos que resultam da diversidade 

do tema, das soluções e estratégicas. Tratou-se da aplicação de reflexões que respondessem ao 

contexto existente e contemporâneo, ou seja, nova cultura, novos programas e novas tecnologias.  
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8. Anexos I 
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A título de curiosidade, apresenta-se citações dos Textos de produção da CML reeditada por 

produção de um grupo “Amigos de Lisboa” e a sua revista Olisipo. 

A cor da colina: 

«Tratar da Reabilitação Urbana dos bairros antigos e populares de Lisboa numa perspetiva de 

estratégia camarária como a que tem caracterizado os três últimos anos de gestão da cidade, implica, 

para além de todo o complexo processo de manter de pé as edificações, melhorar a qualidade 

habitacional, e defender a permanecia das populações nos sítios onde vivem, requalificar também a 

paisagem e o ambiente urbano.» 

Os tempos mudaram e novas tecnologias de conforto no interior das casas foram surgindo e sendo 

acrescentadas pouco a pouco ao edificado antigo do centro da cidade, no entanto estes edificados 

não foram concebidos para suportarem estes novos elementos, o que levou a visão que temos hoje 

em dia de aparelhos de ar condicionado e antes de televisão expostos nas fachadas. É no sentido 

deste singelo exemplo, que torna-se importante estabelecer um balanço entre a caraterização e 

identificação do ambiente do espaço, a tradição e as novas sensibilidades desta matéria, para 

contribuir para o estímulo do espírito de cidadania dos seus habitantes 

A cidade conte camadas de histórica em cada parede dos seus edifícios e a cor que cada um possui, 

transmite uma energia diferente, porque como cita Rogério Ribeiro «A cor gera e quantifica a 

emotividade, mete-se com o conhecimento, desenvolve significados, explicita cultura, disponibiliza-

se para nos transforma. (…) a cor da cidade que vem mostrando qual é o rosto, quais os limites físicos 

da sua temperatura, da sua geografia, das marcas explícitas, difíceis e irresistíveis.» 

A cor trás uma certa simbologia e significado a cultura da cidade, cada cidade no mundo tem uma 

característica física singular por vezes consequência de uma resposta as condições climatéricas 

vividas ai, ou ostentação dos tempos antigos, como são o exemplo do azul difuso da atmosfera de 

Estocolmo, e os ouros reluzentes de Veneza… ou cor nenhuma de Nova York, e de Lisboa, o branco. 

Não só o branco a caracteriza, mas para além de outras misturas pouco ortodoxas ao conjunto, 

Lisboa também é caracterizada pelo verde das árvores, dos seus parques, avenidas e pequenos 

apontamentos em praças, assim como pela alvenaria da “nobre cantaria”. 

« (…) não há uma cidade mas cidades e sobre elas não se pode ter um ponto de vista único (…)» 

citado por Raquel Henriques da Silva em , a cidade cresceu e bairros de datas de construção 

diferentes emergiram. 
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O que mais caracteriza Lisboa são as árvores de fruto e as cores rosa e verde nas fachadas. 

 É possível dar a cada casa um aspeto, uma aparência, um traçado, uma cor que a difere das de mais, 

mas sem quebrar a harmonia do todo. 

Lisboa foi alterada e crescendo: «e toleravam-se com desfastio as Avenidas Novas onde não havia 

pedra que contasse História como dissera Norberto Araújo. Aceitava-se que Lisboa tinha que crescer 

e resolver, também, as angustiantes condições de insalubridade dos bairros castiços 

Houve uma quebra nos tempos entre as cores vivas e o amarelo ocre d conjunto, ocupando bairros 

característicos e uniformizando os seus prédios cuja arquitetura ficou reduzida à expressão simples. 

Pintor Carlos Botelho frisa o apreço por uma Lisboa colorida no parecer da opinião estrangeira. 

Apesar de ser difícil estabelecer um rígido princípio de sistema de colorido na cidade, deve-se 

estabelecer o mesmo princípio de fachadas policromadas que possam dar em cor aos prédios o que 

lhes falta em interesse arquitetónico. A cor tem de tal maneira um valor arquitetónico que com ela 

nós podemos ora agrupar ou desagrupar casas, torna-las altas ou baixas, pequenas ou grandes, 

enaltece-las ou faze-las desaparecer dentro da paisagem. 

Nota do comentador: 

Pintura a base de cal é mais adequada à habitação modesta de arquitetura 

A pintura a óleo, mais rica e preciosa, mais adequada aos prédios modernos de arquitetura mais 

acentuada. 

Se Lisboa fosse uma cidade plana ou quase, como Paris ou Londres, o panorama seria a 

predominantemente das paredes, mas neste caso Lisboa é feita de colinas e montes cobertos de 

casas e «mesmo o habitante de dentro da cidade, vê Lisboa por cima.» Pintor Martins Barata em . 

Afirma ainda q «Apenas Lisboa (antiga) que foi feita pra ser branca, deve ser branca.» 

«Corada ou com febres de África, branquinha ou forrada de azulejos espelhosos, variegada de 

imprevistos ou monótona sem coloração vegetal, a verdade é que Lisboa é inconfundível e 

atraente.» Escultor Diego de Macedo. 

Melhor descrição de Lisboa: «Arquitetonicamente, Lisboa, pode ser uma estouvada trapalhona; mas 

na sua cor ambiente, que seja, ao menos, equilibrada, sadia e alegre, salpicada uma outra vez de 

notas mais vivas de riso, para evitar monotonias enfadonhas de empertigada matrona da sociedade, 
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mas nunca ridícula, exorbitante de alacridade, nem tão pouco de aspeto doentio, de rebuçado 

lambido, de croquete sujo.» Escultor Diego de Macedo. 

«Lisboa é feminina, e por isso lhe quero bem; mas para bem-querer é preciso admirar. Ora por um 

hábito que prezo e me ficou de quando era rapaz, eu gosto de gostar, eu gosto de admirar, eu gosto 

dessa Lisboa maliciosa e perturbante, quando a vejo feliz, de rosto claro e olhos refletidos pelo céu, 

com rosados brancos a desbotarem-se até ao rubro do verniz dos lábios, vestindo com ordem e com 

sol, com o ar lavado duma lua-de-mel.» 

Lisboa vista do Tejo não tem a mesma cor quando admirada do rossio ou de Monsanto. 

«Insisto em que há a cidade contemplativa, destinada a ser namorada de longe, e a cidade familiar, 

recolhida, intima em certas áreas, destinada a ser namorada da janela.» Jornalista Norberto de 

Araújo. 

Parece imprudente dar ao morador ou proprietário o livre arbítrio para colorir as fachadas, mas sim 

ser o município a reger esta tarefa não corretiva mas orientadora. 

O verde atenua o branco, vegetação. 

«E insistir em hábitos do passado, que não se adaptem às exigências dos nossos dias, equivale a 

contrariar os princípios da arquitetura – e a mortifica-la, privando-a da liberdade sagrada de evoluir.» 

Arq. Paulino Montez a definição de uma coloração a um edificado devera reger pela relação ao seu 

destino, estrutura, proporção, decoração, etc. 

A cor pode escolher-se, sim, mas apenas em relação ao significado intrínseco, que nela se contenha. 

E esse significado não se explica: apreende-se. Em edifícios de cantarias deslavadas, há necessidade 

de cores quentes. E inversamente, junto a pedras azulinas ou amarelecidas, vão bem as cores frias ou 

as esbranquiçadas, quando não o branco puro. As cores gritantes recomendam-se em fachadas lisas 

com pouco ou nenhum movimento de planos; as cores discretas e suaves, em fachadas de nobreza e 

proporções ou de opulência decorativa. Os tons claros irradiam o calor e a luz solares, e aumentam o 

volume aparente dos edifícios. Os tons escuros produzem efeitos opostos e denunciam força, 

resistência e majestade. O branco (…) reúne em si muito significados – e só por isso, a sua aplicação 

não choca, em caso algum, quer se trate de obra rica, quer modesta. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO32 

 

Figura 69 - Maquete de trabalho da Colina de Santana 

  

Figura 70 - Rua Conde Redondo. Carris desativados 

  

 Figura 71 - Cerca Conventual do antigo H. Miguel Bombarda 

                                                           
32

 Registro fotográfico da autora. 2012-2013 
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Figura 72 – Contraste de perfil entre a ruas da Colina. Rua Cruz da Carreira e Rua Bernardim Ribeiro, respetivamente. 

 

Figura 73 - Calçada de Santana. 

  

Figura 74 - Miguel Bombarda. Panóptico, Enfermaria e Balneário D. Maria II 

.   

Figura 75 - Exposição do Panóptico. Barco de madeira feito por recluso e camisa-de-força usado. 

 Figura 76 - Ascensor da Lavre. Corredor arbóreo, 
rua Júlio de Andrade.  
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PARTICIPAÇÕES 

 

Figura 77 - 1º Encontro de Urbanismo. Regenerar Reabilitar Requalificar 
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Figura 78 - 1ºEncontro de Urbanismo_CERTIFICADO  
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Figura 79 - 2ºEncontro de Urbanismo 

 

Figura 80 - Lisboa Week_CercaFernandina
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Figura 81 - Lisboa Autentica e Certificado  
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Figura 82 - Programa de Debate Colina de Santana na Assembleia da República  
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Figura 83 - WeTraders. Programa. Banco do Tempo.  
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Figura 84 - Questionário e Respostas.  
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Figura 85 - Plano ciclavel de Lisboa |Edição Verde da Revista VISAO nº1025 |ano2012 

  



POR UMA NOVA URBANIDADE, identidade vs. Desenvolvimento sustentável de uma área construída, 
colina de santana 

JANICE GUILHERME_6956_MIAGP5 

 134 

 

 

 

SWOT33 
 

PONTOS FORTES 

- Uma das sete Colinas emblemáticas de Lisboa; 

- Diversidade Social; 

-Multiculturalidade (vivências, música, 

gastronomia e artesanato); 

- Património monumental de escala humana e 

características próprias; 

- Património imaterial ligado à medicina; 

- Proximidade residência/emprego; 

- Variedade de oferta de ensino de diferentes 

níveis de instrução; 

- Presença de população universitária ligada à 

medicina; 

-Diversidade arquitetónica (arquitetura religiosa, 

civil, militar…); 

- Identidade científica; 

- Área urbana e infraestruturas consolidadas; 

-Área bem servida de transportes públicos, e 

bem conectada à rede de mobilidade; 

- Áreas verdes qualificadas, que valorizam os 

imóveis nos arredores. 

 

PONTOS FRACOS 

- Insegurança em determinadas áreas; 

- Má sinalética para o património; 

- Insuficiência e ineficiência de preservação do 

património material e imaterial; 

- Áreas desertificadas durante a noite; 

-Topografia acidentada – Limitações de 

mobilidade; 

- Dificuldades de estacionamento; 

- Trânsito congestionado; 

- Mau estado de conservação do edificado; 

- Usos inapropriados; 

- Alto custo da reabilitação; 

- Usos nocturnos reduzidos e pontuais; 

-Sub-aproveitamento da infraestrutura existente 

gera deseconomia; 

- Má distribuição das áreas verdes arborizadas 

- Espaço público mal aproveitado; 

- Poluição sonora e do ar. 

OPORTUNIDADES 

- Grande concentração de edifícios de valor 

patrimonial; 

- Rotas turísticas; 

- Colina cosmopolita e multicultural; 

- Espaço público; 

AMEAÇAS 

- Segregação sócio espacial da população 

estrangeira; 

- Abandono do património edificado; 

- Saída da população para áreas suburbanas com 

oferta de habitação a preços mais baixos; 

                                                           
33

 Revisão do PDM_CML 
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- Igrejas como património visitável e utilizável 

enquanto equipamentos culturais e religiosos; 

- Preservação do património arquitetónico com 

o desenvolvimento do turismo; 

- Sentimento de orgulho e de pertença associado 

à cidade; 

- Localização em Lisboa, capital de Portugal – 

importância cultural, 

- Oferta de infraestrutura; 

- Aproveitamento de edifícios de grande escala 

já consolidados; 

- Aproveitar os benefícios fiscais previstos por lei 

para a reabilitação urbana nas áreas críticas de 

recuperação e reconversão urbanística; 

- Existência de vários espaços públicos. 

- Privatização do património; 

-Possíveis intervenções construtivas 

ocasionadores de ruturas com o edificado 

existente; 

- Pouca atratividade para novos casais; 

- Deterioração dos edifícios; 

- Risco sísmico; 

- Especulação imobiliária; 

- Supra-exploração turística; 
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9. Anexos II 
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Painel 1 – Caracterização territorial 

Painel 2 - Caracterização territorial 

Painel 3 – Análise SWOT e Cenários 

Painel 4 – Estratégia. Plano Verde 

Painel 5 – Estratégia. Acessibilidades 

Painel 6 – Estratégia. Conectividades 
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Caracterização territorial
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-
ção deste espaço até meados do século XVI. Nessa altura foram criados, no exterior da muralha, dois 
importantes edifícios para a dinamização desta área da cidade: o Recolhimento de Santa Ana e o Colégio 
de Santo Antão-o-Novo. A pouco a pouco, outros edifícios de cariz religioso foram aqui inseridos.

No século XVI, com a 
expansão marítima a 

obrigou à ocupação 
habitacional de vastas 
áreas, através de 
antigas propriedades 
r u r a i s . 
A primeira é a Calçada 
de Santana. A 
construção no alto da 
colina do convento de 
Santana determinou o 
rápido prolongamento 
da via pública até ao 
t o p o , 
transformando-se aos 
poucos a antiga porta 
no depois celebrizado 
Arco de Santana.
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Extracto do PDM
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a Colina

A Colina de Santana é de cariz essencialmente histórico. Começou por 

sendo acompanhadas de Palácios da Corte. Apesar da sua limitação 
com as vias de comunicação com a restante cidade,  a sua vivência era 
caraterizada por mercados e feiras do gado no Campo de Santana e as 
suas ruas eram rotas de comércio. No entanto as suas limitações 

Conventos pelo Centro Hospitalar de Lisboa constituído pelos 
hospitais Miguel Bombarda, Santa Marta, Santo António dos 
Capuchos, São José e Desterro. Este fator reavivou a procura dos seus 

uma desarticulação funcional e urbana. Nota-se que os transportes 
publicos principais circundam a colina e que  não tem presença de 
ciclovia.

crescimento territorial faseado. A maior parte dos residentes são 
idosos, e a população jovem por sua vez tem diminuido, fator 
posivelmete relacionado com a idade e o mau estado de conser vação Acompanhando os sinais da demografia do local, nota-se um elevado 

valor de fogos vagos no local. A carência de população jovem no local 
e a dissipação da envelhecida origina estes resultados. Por 
conseguinte, muitos dos fogos apresentam um mau ou muito mau 
estado de conservação.

Estudos do Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que nos últimos vinte anos perdeu-se 1/3 dos seus 
habitantes sendo que na última década perdeu-se 11%. A população na área de estudo é mais envelhecida do que 
a população do concelho, cerca de 1/4 da população mais jovem. No entanto houve uma quebra do índice de 
envelhecimento, que passou de 308 para 226 idosos por cada 100 jovens.

A Colina é constituída por edifícios de caracter singular e isso fez-se 
notar no desenho morfológico, através de grandes vazios. A maior 
concentração construída no local corresponde às primeiras 
construções urbanas no local, sendo característica o desalinhamento 
e disperção entre parcelas. A concentração ortoganal corresponde a 
construções mais recentes que acompanham o alinhamento das 
Avenidas Novas a norte do território.
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Área de Reabilitação Urbana

Colina de Santana

Localização da Colina na Área de Reabilitação Urbana. Fonte CML

Fonte. Modelo Territorial PROT-AML



QUAL O FUTURO DA COLINA DE SANTANA?QUAL O FUTURO DA COLINA DE SANTANA?
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Regeneração Urbana Museologia, “Congelação Total”Especulação Imobiliária

Intervenção moderada, Conservação integral e salvaguarda ativa
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Análise SWOT e Cenários
P3

Cada canto de Lisboa conta um pedaço de uma 
história num todo, e desfazer a essência de um 
desses cantos seria como retirar um capítulo 
inteiro a um livro..
Perante o atributo do destino dos hospitais da 
Colina de Santana à empresa Estamo, colocou-
se a questão “Como poderiam ser valorizadas e 
salvaguardadas as suas valências histórico-
artísticas, dotadas de importância nacional, no 
contexto das reutilizações futuras?”.
Acordos foram estabelecidos com o Centro 
Hospitalar-Lisboa Central, foi cumprido com 
carácter de urgência, nos últimos cinco anos, o 
levantamento integral da riquíssima azulejaria 
existente, o recenseamento dos acervos de arte 
móvel, e a pesquisa histórica necessária à sua 

recheios artísticos e estudos a valência muse-
ológica dos equipamentos hospitalares que 
estarão desativados.
Vitro Serrão, historiador dedicado às áreas da 
História da Arte, acredita ser uma maior valia 

como de interesse público, mas igualmente os 

São José, obra-prima do Barroco, e a igreja de 
Santa Marta, do século XVI. São imóveis de 
Interesse Público o edifício de São José, a igreja 
dos Capuchos, o claustro, a cisterna, e o palac-
ete Melo, o Panóptico do Miguel Bombarda, o 
balneário D. Maria II.

Este conceito prende-se pela conserva-

Centrando-se apenas no hospital Miguel 
Bombarda, tem como representação 
desta visao a Sociedade Portuguesa de 
Psiquiatria e Saúde Mental, Sociedade 
Portuguesa de Neurologia, Sociedade 
Portuguesa de Arte Terapia, Associação 
Portuguesa de Arte Outsider e, quanto ao 
Convento, pela Congregação da Missão 
(de S. Vicente de Paulo), além de dois dos 
mais ilustres historiadores de arte, a Pro-
fessora Raquel Henriques da Silva e o Pro-
fessor Vítor Serrão. O risco que corre este 
património começa a ser conhecido na 
Europa.

As entidades associadas à Candidatura, 
propõe a criação de um Pólo Cultural, nas 
instalações do Hospital, de Arte de Doen-
tes, Arte Outsider e Neurociências, com 
Museu alargado e Centro de Investigação, 
de turismo cultural autossustentável 

exposições contantes de teor histórico-

intercâmbio internacional e visitas locais, 
Atelies, Galeria para vendas de obras, 
Auditório, conferências e colóquios, e 
espetáculos de música, bailado, declama-
ção, de arte outra.

A Câmara Municipal de Lisboa conferiu a opor-
tunidade de consulta e debate público acerca do 
tema de loteamento Colina de Santana e o des-
tino dos hospitais de São José, Santa Marta, 
Capuchos, Miguel Bombarda e Desterro, no 
princípio mês de Julho de 2013.
Segundo o programa proposto pela empresa 
pública responsável por esta intervenção, a 
Estamo14, “Os espaços serão reconvertidos e 
ocupados por construções várias, incluindo 640 
fogos, dois hotéis, áreas comerciais e de serviços 
e parques de estacionamento subterrâneos, 
avança o Público na sua edição de hoje.”
Os estudos do conjunto foram liderados pela 
coordenação da arquiteta Inês Lobo que admi-
tiu que os projetos poderão levar mais de uma 
década a ser construídos, uma vez que 

ademais a construção do novo Hospital de 
Todos-os-Santos. Os quatro projetos terão 
tempos de implementação diferentes, visto exis-

-
ciamento prevê-se através de construção nova 
para hotelaria e comércio, mas que apesar disso 
há perante a autarquia a pretensão de fazer do 
local uma "colina do conhecimento",

Edifícios de valor patrimonial serão transferidos 
para a Câmara, enquanto os restantes construí-
dos depois dos anos 50 serão demolidos e sub-
stituídos por construção nova.

Preservação do Património Arquitetónico

Adaptabilidade

Qren

Oportunidades de estratégia para o desenvolvimento 
urbano

Agenda Operacional para a Valorização do Territorio

Competitividade e emprego

Lei de Bases do património Cultural Português 

Decreto-Lei nº. 309/2009, de 23 de Outubro 



Elementos a demolir ou reestruturar

Woonerf

PDM, Planta de servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública I - Área de proteção dos fitomonumentos

Pavilion Expo Milano

Levantamento Arbóreo

Corte C a escala 1/1000

Corte A / escala 1/2000

PDM - Planta de Servidões Administrativas e Restrições de Unidade Pública ||

Planta estratégica de ligação entre espaços verdes

Planta estratégica de usos do solo proposto

Elementos a demolir ou reestruturar

Legenda
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Estratégia. Plano verde
P4
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A Estratégia do Plano verde consiste em 
estabelecer uma ligação entre o verde 
envolvente e o existente na Colina de Santana. 
Isto porque pretende-se proporcionar uma ideia 
de conjunto e tornar o territorio com pavimento 
mais permeavel, de modo a evitar em parte as 
enchentes no centro da cidade em épocas de 
chuvas torrenciais. o Conceito de Woonerf 
intergrado no projeto, permite que haja mais 
espaço urbano disponivel para a a disposição de 
espaços verdes, sejam mais arvores ou canteiros.
No Campo dos Mártires de Pátria procurou-se 
respeitar a rica diversidade arvorea, adapanto o 
desenho urbano proposto a este fator. A 
estrutura arquitetonica aplicada é baseada no 
projeto Bahrain pavilion expo Milano 2015, 
Studio Anne Holtrop. Projeto que respeita a 
estrutra verde e ainda a evidencia.
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Esplanadas/
Passeio

viaPasseio

Passeio Via Esplanadas/
Passeio

Corte B - Escala 1/500

Planta rede viária e definição de espaço público

Planta dos transportes públicosPrincipais acessos
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Estratégia. Acessibilidades
P5

Na Estratégia de Acessibilidades prevê se a alteração da caraterização existente. Neste sentido alguma ruas serão associadas ao 
Conceito de rua mista, Woonerf. Deste modo permite-se novas viviencias e descoberta. Estas sao definidas tambem para permitir 
o acesso a dados pontos. Será aumentada a percentagem de ruas dedicadas apenas ao peão. Sendo esta uma zona de interesse 
historico, torna-se justo permitir que algumas zonas respirem da poluição automovel e permitam tranquilidade ao transeude.

O desenho urbano proposto tambem remeteu a alteração do desenho do Campo Mártires da Pátria, no sentido de devolver a zona 
a rotunda autrora existente. Tal permitiu uma regulamentação mais simples da circulação automovel e uma maior libertação de 
espaço publico para o peão. Neste sentido algumas rotas de transportes publicos foram adaptadas. Acrescentou ainda a extensao 
da ciclovia que tem inicio no Jardim Arco do Cego, com passagem pelo Campo dos Mártires, continuição pelo Martim Moniz e 
Terreiro do Paço, terminando no Cais do Sodré.

Via Mista

Via Pedonal

Rede viária

Comércio

Restauração Via Mista

Serviços

Hotelaria

Espaços comerciais devolutos

1/5000
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Odeith- O Rapaz dos 
Passaros.Alegro Setubal

Olafur Eliasson - Escultura 
Rewriting. Munique

Rintala Eggertsson - MM1 - 
Exhibition Room For 
Contemporary Art 
Architects. Noruega

Slow Food Pavilion - Milan 
Expo 2015 / Herzog & de Meuron

Diogo Machado - Mural Herança Viva. Figueira da Foz Vihls, Adaptado
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Complexo multiusos Miguel Bombarda – com Centro cultural, cozinha comunitária, pavilhão de artes e multimédia, 
centro de convívios e cooperativa agrícola, inseridos nos edifícios pré-existentes, à exceção da antiga Enfermaria em 
“U”. A sua remoção deve-se ao facto do seu formato e funcionalidade em muito se assemelharem à estrutura e ideal da 
antiga Enfermaria em poste de telefone. A sua remoção também permite maior amplitude no espaço lúdico exterior, 
dando a possibilidade de um desenho mais livre e mais unitário entre as restantes partes classi�cadas deste complexo.
O centro de Apoio e Empreendedorismo aqui inserido permitira inserir pessoas desfavorecidas no mercado de 
trabalho. As suas obras poderao ser comercializadas no mercado proposto no Campo de Santana. Este espaco ainda 
acolhera uma associacao de moradores associada a gabinete urbano de modo a gerir o espaco sempre em conformi-
dade com as necessidades de quem o utiliza, melhorando igualmente as condicoes de habitabilidade. Sera um modo 
de assionar mecanismos para o conceito `do it yourself `, e de�nir niveis de urgencia de intervencao (Bip_zip).

Hotel de Charme Santa Marta – Espaço também regido por intervenções mínimas em que será apenas atribuído novos 
usos. Neste caso atribui-se o carater de alojamento temporário, maioritariamente dedicado a investidores, investi-
gadores, equipa medica e outros que para aqui se desloquem a �m de intervir em discussões ou pesquisas no centro de 
congressos e equipamento de estudos medicinais implementados no terreno do ainda Hospital de S. José. Pretende-se 
ainda juntar a esta unidade uma residência para os estudantes que lecionam nas faculdades presentes no território. O 
espaço público dedicado será um jardim que liga parte a parte dando a noção de continuidade da estrutura verde a um 
nível mais aproximado. Parte do seu terreno será dedicado a hortas, para o estudo da medicina natural.

7. Com os equipamentos propostos espera-se contribuir para a necessidade de combater o estigma da doença mental 
junto do grande público e de elevar a autoestima dos doentes de cuidados continuados internados na unidade de saúde 
mantido no Hospital dos Capuchos. Será também dedicado um espaço a hortas comunitárias, tanto para sustento como 
ocupação de tempos livres e técnicas terapêuticas aos doentes da Unidade de Saúde St. António dos Capuchos.

2. Recolha de informacao\ Conhecimento

3. Partilha de Arte\ Conhecimento

4. Acolhimento\ Emprego

5. Desenvolvimento de Conhecimento Medicinal\ Aplicacao de Conhecimento

6. Conhecimento

8. Acolhimento\ Emprego

9. Acolhimento\ Lazer

10. Desenvolvimento de Conhecimento Medicinal\ Aplicacao de Conhecimento 

1. Emprego\ Acolhimento

Unidade de Saúde St. António dos Capuchos – Para contornar uma possível futura carência de cuidados de saúde à pop-
ulação residente, propõe-se esta construção. Propõe-se manter o edifício principal e o relógio solar (ambos classi�ca-
dos). No restante terreno é implementado uma rede de edifícios reservados aos serviços de urgência e cuidados contin-
uados, que possa servir às populações de Lisboa Central.

Centro de Congressos e Pesquisa Medicinal de S. José – propõe-se a conjugação do edifício principal com outros pavil-
hões de uso para congressos, pesquisas e investigação, cooperativas médicas, de escritórios médicos, e empresariais 
médicas. Propoe/se ainda um bar comum entre a Faculdade de Ciencias Medicas de Lisboa e o Centro de modo a pro-
porcionar zonas informais de partilha de conhecimento.

Museu de Arte do Desterro – Prevê-se respeitar a estrutura do edifício e prepara-lo para ser um Museu de Arte contem-
porânea. (exposição temporária, inclui exposição das artes feitas no pavilhão multiusos do Miguel Bombarda). Será 
ainda o ponto de junção do espólio de artes (art outsider do Miguel Bombarda) e matérias médicos dos antigos hospi-
tais da Colina (exposição permanente).
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Museu Desterro

Hotel Charme Sta. Marta
1. Hotel Charme Sta. Marta
2. Residencia de estudantes
3. Área Comum
4. Centro de estudos horticulas para medicina natural

Unidade de Saúde St. António 
dos Capuchos

1. Igreja
2. Administração
3. Centro de Cuidados Primários, Continuados e Paleativos
4. Bar
5. Cilo
6. Parque Skate

1. Escritórios
2. Biblioteca
3. Centro de Congressos | Auditórios
4. Semnários | Workshops
5. Bar  Comum entre Faculdade de Ciências Médicas 
de Lisboa, espaço  informal de troca de conhecimento 
entre estudantes e congressistas | Associação de estudantes
6. Parque Skate

1. Centro Multi-Usos
2. Escritórios | Biblioteca | Associação de Estudantes
3. Cozinha Comunitária
4. Hortas Comunitárias
5. Museu Panóptico
6. Centro de Apoio Social e Empreendedorismo

Centro multiusos Miguel Bombarda

Centro de Congressos e 
Pesquisa Medicinal de S. José

1:2000
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