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DO SENTIDO DE LUGAR 
A CERCA DE SANTA MARTA DE LISBOA 

 

 

RESUMO  

 

O presente trabalho consiste na exploração de 

uma metodologia de investigação do lugar e 

das pré-existências dos quais se retiram 

determinantes para o exercício de projeto, 

estabelecendo-se assim um percurso sem 

solução de continuidade entre análise e síntese 

arquitetónicas. Esta exploração teve como 

objeto material o Hospital de Santa Marta de 

Lisboa, atualmente incluído num programa de 

desativação dos Hospitais, antigos Conventos, 

da Colina de Sant’Ana. 

Poderíamos sucintamente afirmar que a obra de 

arquitetura se distingue de outras obras que 

pretendendo ser arquitetura não atingem essa 

qualidade, por falharem na transmissão de um 

sentido existencial àquele que a experimenta.  

A apreensão desse sentido requer uma leitura 

fenomenológica do lugar, que parte das formas 

para compreender o seu conteúdo essencial, 

da experiência da realidade concreta dos 

elementos que o constroem para identificar as 

características específicas da sua “atmosfera” 

(no sentido de Zumthor), enquanto veículo de 

uma particular correspondência ao Homem. 

A par deste processo, e porque a consciência 

do lugar está vinculada ao contexto da sua 

envolvente, foi também desenvolvida uma 

análise com vista à aferição da posição que 

ocupa (e que pode ocupar), do ponto de vista 

programático e funcional, enquanto parte de 

um território alargado (neste caso, da Colina 

de Sant’Ana e de Lisboa).  

Não obstante o exercício estar concretizado na 

especificidade do projeto em questão, o 

trabalho pretende refletir questões 

metodológicas gerais, inerentes ao pensamento 

da arquitetura. 

  

 

 

 

ON THE MEANING OF PLACE 
THE ENCLOSURE OF SANTA MARTA IN LISBON 

 
 

ABSTRACT 

 

The present work intends to explore a 

methodology that enables an investigation of the 

place, presenting itself as solution for the 

design, by being established an intimate 

relationship between the analysis and the 

architectural synthesis. 

Within the framework of the requalification 

design for the Hospital of Santa Marta in 

Lisbon, currently included in a program that 

intents the decommissioning of all the five 

Hospitals (previous Convents) from the Sant’Ana 

Hill. 

We could briefly say that a work of architecture 

is distinguished from other works that aspire to 

be architecture but do not reach this quality by 

failing in the transmission an existential 

meaning. The seizure of this sense requires a 

phenomenological reading of the place, in 

order to understand its essence, through the 

experience of the reality that forms and 

constitutes its "atmosphere". 

Being the consciousness of the place, intimately 

linked to its exterior context, this 

phenomenological analysis was developed 

alongside with an understanding of the position 

occupied by the place within the city, having in 

mind both functional and program matters. 

Although this analysis has been made within the 

framework of a specific place, our approach 

intends to reflect methodological issues, in a 

broader sense, associated to the architectural 

thinking. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

“The purpose of architecture is to move us. Architectural emotion exists when the work rings 

within us in tune with a universe whose laws we obey, recognize and respect.”1   

 

Le Corbusier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 LE CORBURSIER, “Towards a New Architecture”, The Architectural Press, London, 1927, p.23 
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O tema “Construir no construído”, lançado no ano letivo de 2011/2012 na disciplina de 

Laboratório de Projeto VI, evidencia a importância da reflexão sobre o “construído”, ou seja, 

sobre o que pré-existe, enquanto referência, matéria de análise e ponto de partida no 

âmbito do pensamento da arquitetura. Com vista ao entendimento desta pré-existência2, o 

presente trabalho tem por objetivo explorar, na especificidade do projeto da requalificação 

do território do Hospital de Santa Marta, uma abordagem que visa a compreensão do 

carácter essencial e próprio deste lugar enquanto sustentáculo do exercício de projeto.  

Segundo Norberg-Schultz, que defende a capacidade da arquitetura transmitir, pelo seu 

significado3, um sentido existencial àquele que a experiencia, a essência ou qualidade 

específica do lugar deve estar no centro da disciplina, por forma a ser preservado esse 

carácter que permite ao Homem dar significado à sua existência4.  

 

Situado a Poente da Colina de Sant’Ana em Lisboa, o Hospital de Santa Marta representa 

um lugar construído ao longo dos séculos XVI a XX, sendo o seu património culturalmente 

bastante expressivo de mentalidades inerentes às várias épocas. A par das enumeras 

intervenções arquitetónicas sofridas durante cinco séculos, reconhecem-se também mudanças 

programáticas desde a sua primária construção até aos dias de hoje. Pensado inicialmente 

enquanto Mosteiro, este lugar viu-se inserido num território a que chamavam “Colina dos 

Conventos” onde várias estruturas conventuais construíram e organizaram o espaço que os 

envolvia de forma muito particular tendo uma presença preponderante do ponto de vista 

urbano e um impacto bastante característico na imagem desta Colina. Foi ao longo do 

século XIX, com a extinção das Ordens Religiosas em Portugal, que estes Conventos 

sofreram uma profunda mudança programática, tendo alguns destes sido adaptados a 

funções hospitalares. Assim, estas estruturas voltaram a ter um papel decisivo na definição 

da vivência da Colina que hoje reconhecemos enquanto a “Colina da Saúde”. Atualmente 

o Hospital de Santa Marta, representativo de um século de história no âmbito da medicina 

em Portugal, encontra-se inserido num programa iniciado no ano de 2012 que pretende 

                                                           
2 Quanto a “pré-existência” referimo-nos não só à construção física de um lugar mas sim ao que efetivamente 

pré-existe do ponto de vista do seu caracter. 
3 O significado da arquitetura representa, neste âmbito, a capacidade do homem pensar e construir lugares que 

o permitem compreender e identificar-se com e no ambiente onde existe.  
4 “It is one of the basic needs of man to experience his life-situations as meaningful, and the purpose of the work 
of art is to “keep” and transmit meanings.” in NORBERG-SCHULZ, Christian, “Genius Loci: Towards a 

Phenomenology of Architecture”, Edinburgh, ed. Rizzoli, 1991, p.5 
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desativar cinco Hospitais5, todos antigos Conventos. Verifica-se, desta forma, a influência e 

impacto destas estruturas na cidade, que devem desempenhar um papel de extrema 

importância no âmbito do pensamento e estrutura da regeneração do território da Colina de 

Sant’Ana, bem como, da cidade de Lisboa.  

 

O projeto final pretende desenvolver o território do Hospital de Santa Marta no âmbito da 

requalificação da Colina de Sant’Ana, repensando a sua estrutura e programa articulando o 

seu papel no contexto que o envolve com a sua qualidade enquanto lugar.  

Recorrendo novamente a Norberg-Schulz, partilhamos a convicção de que apesar da 

importância indiscutível do caracter funcional da arquitetura é o caracter existencial que 

permite do individuo habitar e identificar-se com a realidade que o rodeia, estando este 

último intimamente ligado a uma interpretação poética da mesma que a explica e a torna 

compreensível6.  

Muitas vezes negligenciada, a qualidade de identificação existencial da arquitetura deve 

ser pensada enquanto parte integrante de um sistema compreensivo que engloba e articula 

a dimensão funcional, permitindo o uso e bom funcionamento dos espaços7, e a dimensão 

poética que possibilita a significação quotidiana da existência do sujeito enquanto parte 

integrante de uma totalidade8.  

Neste âmbito, será desenvolvida uma leitura fenomenológica que pretende determinar o 

significado, ou seja, o “eco existencial” que o lugar de Santa Marta produz no íntimo do 

sujeito que o habita. Proceder-se-á, desta forma, ao reconhecimento do “espírito do lugar”9 

partindo da experiência do mesmo, reforçada pela análise dos elementos da forma que o 

                                                           
5 Os cinco Hospitais que enquadram o programa da requalificação da Colina de Sant’Ana são: o Hospital de 

São José (a Sul da Colina); o Hospital do Desterro (a Nascente, já desativado); o Hospital dos Capuchos 

(central); o Hospital de Santa Marta (a Poente); e o Hospital Miguel Bombarda (a Norte).  
6 “Poetry is what first brings man into the earth, making him belong to it, and thus brings him into dwelling.” In 

HEIDEGGER, Martin, “Building, Dwelling, Thinking” in “Poetry, Language, Thought”, p.218, citado por 

NORBERG-SCHULZ, Christian, “Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture”, Edinburgh, ed. Rizzoli, 

1991, p.23 
7 Veja-se a definição de “lugar” que Norberg-Schulz apresenta a propósito da análise do mesmo: “Whereas 
“space” denotes the three-dimensional organization of the elements which make up a place, “character” denotes 
the general “atmosphere” which is the most comprehensive property of any place.” in NORBERG-SCHULZ, 

Christian, “Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture”, Op. cit, p.11 
8 “When we treat architecture analytically, we miss the concrete environmental character, that is, the very quality 
which is the object of man’s identification, and which may give him a sense of existential foothold.” in  

NORBERG-SCHULZ, Christian, “Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture”, Op. cit, p.5 
9 Veja-se a definição de Genius Loci apresentada por Norberg-Schulz: “A place is a space which has a distinct 
character. Since ancient times the genius loci, or “spirit of place”, has been recognized as the concrete reality 
man has to face and come to terms with in his daily life.” in NORBERG-SCHULZ, Christian, “Genius Loci: 

Towards a Phenomenology of Architecture”, Op. cit 
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comunicam (análise morfológica), bem como, dos fatores ligados ao desenvolvimento do 

lugar ao longo do tempo da sua existência (análise histórica). Estes últimos pretendem 

confirmar a universalidade de uma experiência que ao ser subjetiva, própria de quem a faz, 

é representativa do Homem em geral, por reportar a valores intrínsecos à própria existência 

humana, revelando-se a intersubjetividade da experiência feita.   

 

Seguidamente, uma vez que não fará sentido pensar o lugar deslocado no tempo a que 

pertence, será feita uma reflexão sobre as possibilidades do “novo” programa com base nos 

seus contextos social, cultural e económico tendo sempre em conta a compatibilidade com a 

identidade do lugar.  
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CAPÍTULO II 

FENOMENOLOGIA DO LUGAR 

 

 

 

 

“Since remote times architecture has helped man in making his existence meaningful. With 

the aid of architecture he has gained a foothold in space and time. Architecture is therefore 

concerned with something more than practical needs and economy. It is concerned with 

existential meanings.”10  

 

Christian Norberg-Schulz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 NORBERG-SCHULZ, Christian, “Meaning in Western Architecture”, ed. Rizzoli NY, 1980, preface 
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Uma vez assumida uma postura fenomenológica, isto é, uma abordagem que prevê a 

compreensão do que é essencial11 na experiencia e, consequentemente, no pensamento da 

arquitetura, parece ser pertinente a referência, ainda que breve, de conteúdos teóricos que 

sustentam a nossa posição relativamente à disciplina.  

 

 

1. O lugar e o sujeito: relação e significado existencial 

 

Por forma a ser pensada, a arquitetura requer a compreensão da sua função, do seu 

propósito real e profundo, com vista a criação de bases verdadeiras e essencialmente 

precisas.  

Primariamente, perante um mundo natural, virgem e selvagem, o Homem assume a 

necessidade de manifestar a sua presença num ambiente (espaço físico) que lhe é 

desconhecido, de significar a sua posição no mundo, recorrendo a uma linguagem que lhe 

é própria e familiar12. Sendo o mundo uma totalidade que apela à relação entre todos os 

elementos da sua existência, parece ser óbvio que o ser humano e o espaço físico que o 

envolve existem numa indiscutível inter-relação e que o primeiro não fará sentido 

descontextualizado do ambiente que lhe é atribuído. Assim, pertencendo à mesma 

realidade e uma vez que a natureza do Homem necessita de reconhecer a sua origem e 

razão de existir, o ser humano experimenta em pleno o que compreende.  

No contacto com um ambiente que não reconhece, que lhe é externo apesar de 

simultaneamente participar da mesma realidade, o primeiro esforço do Homem está na 

tentativa da sua compreensão. Desta forma, cria um lugar com o qual é possível relacionar-

                                                           
11 Veja-se a definição de Merleau-Ponty acerca do que considera ser a fenomenologia: “A fenomenologia é o 
estudo das essências, e todos os problemas, segundo ela, resumem-se em definir essências: a essência da 
perceção, a essência da consciência, por exemplo. Mas a fenomenologia é também uma filosofia que repõe as 
essências na consciência e não pensa que se possa compreender o mundo de outra maneira senão a partir da 
sua “facticidade”. (…) É a ambição de uma filosofia que seja uma “ciência exata”, mas é também um relato do 
espaço, do tempo, do mundo “vividos”.” in MERLEAU-PONTY, Maurice, “Fenomenologia da Perceção”, Livraria 

Martins Fontes Editora Ltda., São Paulo, 1999, p.1 
12 Antes de procurar ou criar um abrigo, o homem, perante um ambiente desconhecido, tem a necessidade 

primária de reconhecer através da sua interpretação (veiculando-a por meio de uma linguagem que compreende 

e que lhe é própria) o que o rodeia por forma a tornar compreensível a sua presença num ambiente que agora 

lhe é familiar. “A origem da arquitetura não é nem a cabana primitiva, nem a caverna, nem a mítica casa de 
Adão no Paraíso. Antes de transformar um apoio em coluna, antes de colocar pedra sobre pedra, o homem 
colocou a pedra no terreno para reconhecer um universo desconhecido: para o reconhecer e modificar.” in 

GREGOTTI, Vittorio, 1983, cit in FRAMPTON, Keneth, “Introdução ao estudo da cultura tectónica”, Lisboa: 

Associação dos Arquitetos Portugueses, 1998, p.28 
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se e acima de tudo, onde se reconhece. Neste contexto, parece-nos importante clarificar o 

termo “criar”, facilmente confundível com o “inventar” ou “acrescentar algo novo”. O 

Homem ao manifestar a sua presença num ambiente que lhe é estranho, não impõe o seu 

pensamento individual mas sim, interpreta o que dali reconhece em si como seu.  

“Criar”, mais do que instituir um novo caracter, será tornar o que pré-existe, percetível, 

compreensível e relacionável, significando e tornando familiar algo que anteriormente lhe 

seria exterior. Neste processo, o Homem ao compreender o ambiente da realidade à qual 

pertence, experimenta a sua própria essência uma vez que ambos provêm dos mesmos 

valores intrínsecos à existência, no sentido lato. O lugar apresenta-se então enquanto 

resultado da arquitetura que demonstra o entendimento humano da natureza (e de si 

próprio) através da materialização de uma forma. 

 

A propósito da natureza da relação e posição do Homem no mundo, ambiente da sua 

existência, Norberg-Schulz recorre à definição de “habitar”13 proposta por Heidegger com 

o objetivo de clarificar a intenção da arquitetura, explorando a sua essência e origem. No 

âmbito do presente trabalho, dada a complexidade e profundidade deste conceito, 

interessa-nos apenas fazer referência ao facto de, segundo o autor, “a presença do Homem 

no mundo”14 pressupor um “ambiente construído pelo Homem”15 (para o Homem), sendo 

estabelecida uma relação de pertença reciproca. Desta forma, ao introduzir o conceito de 

“habitar poeticamente”16 Heidegger defende a qualidade da arquitetura (e da obra de arte 

em geral) tornar compreensível e relacionável a existência do Homem num ambiente externo 

                                                           
13 “Dwelling: the way in which you are and I am, the way in which we humans are on the earth, is dwelling…” 
in HEIDEGGER, Martin, “Poetry, Language and Thought”, Hofstader, ed. New York: Harper & Row, 1971, 

p.147-149, cit in NORBERG-SCHULZ, Christian, “Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture”, 

Edinburgh, ed. Rizzoli, 1991, p.10 
14 “Being-in-the-world” in NORBERG-SCHULZ, Christian, “Heidegger’s thinking on architecture”, 1983, in 

NESBITT, Kate, “Theorizing a new agenda for architecture: an anthology of architectural theory, 1965-1995”, 

Princeton architectural press, New York, 1996, p.430 
15 “Man-made environment” in NORBERG-SCHULZ, Christian, “Heidegger’s thinking on architecture”, 1983, in 

NESBITT, Kate, “Theorizing a new agenda for architecture: an anthology of architectural theory, 1965-1995”, 

Op.cit  
16 Veja-se o que Heidegger defende acerca da poesia: “Poetry is whay first brings man onto the earth, making 
him belong to it, and thus brings him into dwelling.”; e acerca do pensamento poético: “Poetry speaks in images. 
(…) the nature of the image is to let something be seen. By contrast, copies and imitations are mere variations on 
the genuine image… which lets the invisible be seen…” (respetivamente) in HEIDEGGER, Martin, “Poetry, 

Language and Thought”, Hofstader, ed. New York: Harper & Row, 1971, p.218, cit in NORBERG-SCHULZ, 

Christian, “Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture”, Edinburgh, ed. Rizzoli, 1991, p.23 | 

HEIDEGGER, Martin, “Poetry, Language and Thought”, Hofstader, ed. New York: Harper & Row, 1971, cit in 

NORBERG-SCHULZ, Christian, “Heidegger’s thinking on architecture”, 1983, in NESBITT, Kate, “Theorizing a 

new agenda for architecture: an anthology of architectural theory, 1965-1995”, Op.cit, p.434 
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ao qual pertence através da sua capacidade interpretativa (poética) em o significar. 

Segundo Norberg-Schulz esta “interpretação” deve ser entendida enquanto um trabalho que 

“apresenta e preserva a verdade” ao invés de a “representar”17. Heidegger ilustra de forma 

bastante clara esta noção ao descrever a presença de um templo grego enquanto lugar do 

ponto de vista do sujeito que o “habita”. 

 

“A obra que é o templo, ali de pé, abre um mundo e ao 

mesmo tempo repõe-no sobre a terra que, só então, vem à 

luz como o solo pátrio.”18 

Martin Heidegger 

 

Sem aspirarmos a um desenvolvimento em profundidade deste tema, é ainda pertinente a 

referência ao facto de este fragmento, que aparece no contexto de uma descrição 

detalhada da presença deste templo na paisagem, parecer demonstrar e clarificar o 

propósito da arquitetura. Para Norberg-Schulz, Heiddeger especifica nesta passagem a 

qualidade da arquitetura (neste caso do templo) demonstrar através de uma nova dimensão 

(“abre um mundo”) o significado oculto de um determinado ambiente cujo caracter “natural” 

(em bruto) impossibilita uma relação de pertença19 pela carência de uma linguagem 

familiar. Assim, ao demonstrar, tornar visível o significado de um ambiente, a arquitetura 

põe em evidência a verdade (genuinidade) do mesmo (“repõe-no na terra”)20.  

Podemos então estabelecer, com base nas noções acima apresentadas, que através da 

arquitetura o Homem torna o ambiente em que vive familiar e acessível, fazendo parte dele, 

participando e pertencendo a uma totalidade através da significação da sua existência por 

                                                           
17 A propósito desta “interpretação poética” que “apresenta” em vez de “representar”, Norberg-Schulz defende 

o facto de a arquitetura tornar visíveis os elementos do ambiente ao invés de as transformar: “(…) the work of art 
does not represent; rather it presents; it brings something into presence. (…) As a work of art the building 
preserves the truth.” in NORBERG-SCHULZ, Christian, “Heidegger’s thinking on architecture”, 1983, in NESBITT, 

Kate, “Theorizing a new agenda for architecture: an anthology of architectural theory, 1965-1995”, Op.cit, 

p.431 
18 HEIDEGGER, Martin, “O Templo Grego” in “A origem da Obra de Arte”, Lisboa: edições 70, 1999, pp.32-

33  
19 “The given place possesses a hidden meaning which is revealed by the temple.” in NORBERG-SCHULZ, 

Christian, “Heidegger’s thinking on architecture”, 1983, in NESBITT, Kate, “Theorizing a new agenda for 

architecture: an anthology of architectural theory, 1965-1995”, Op.cit, p.431 
20 Veja-se o que Norberg-Schulz especifica acerca do facto de a “verdade” (factual) do mundo ser revelada 

quando a arquitetura “abre um mundo” e dá às coisas a “sua visão: “The temple is not added to what is already 
there, but that the building first makes the things emerge as what they are.” in NORBERG-SCHULZ, Christian, 

“Heidegger’s thinking on architecture”, 1983, in NESBITT, Kate, “Theorizing a new agenda for architecture: an 

anthology of architectural theory, 1965-1995”, Op.cit, p.432 



 

 

9 

 

compreender o seu lugar no mundo e, podendo assim habitar (-lo) em sintonia com a sua 

própria realidade e natureza. 

 

2. Reflexão fenomenológica na arquitetura 

 

Uma vez exposta a relação do Homem com o lugar será importante avançarmos para o 

pensamento da arquitetura e do papel dos profissionais que servem a disciplina. 

Reconhecendo que o tipo de presença do Homem no mundo pressupõe a significação 

(tornar o significado compreensível) do ambiente natural onde vive por meio da arquitetura, 

conclui-se que o trabalho do arquiteto tem como objeto este “ambiente” (natural ou 

construído, como iremos ver mais à frente) e como objetivo a sua significação por meio da 

forma construída. A questão que se coloca agora está então diretamente ligada ao modo 

de pensar e operar do arquiteto, sendo pertinente a interrogação acerca de como pode o 

trabalho da arquitetura tornar percetível o significado existencial da presença do Homem 

num mundo físico.  

Numa primeira fase mencionamos o facto de o Homem existir enquanto parte de um sistema 

compreensivo (realidade do mundo), que, por sua vez, engloba tudo o que nele está 

presente. É no entanto de importante menção a especificidade desta relação reconhecendo 

a priori a inevitabilidade e naturalidade da mesma.  

Apropriando-nos mais uma vez do relevante legado teórico desenvolvido por Norberg-

Schulz será de útil referência, ainda que breve, o raciocínio que o autor desenvolve no 

contexto particular desta questão. Com base no argumento de que a vida humana é um 

fenómeno concreto isto é, um fenómeno no qual apenas as “coisas” concretas participam21, 

o autor defende que a relação do Homem com seu espaço físico é também do tipo 

concreto em oposição a uma qualidade abstrata22, muitas vezes confundida com a 

realidade. Assim, tudo o que não seja “concreto”, isto é, tudo o que não seja uma “coisa” 

                                                           
21 “Our everyday life consists of concrete “phenomena”. It consists of people, of animals, of flowers, trees and 
forests, of stone, earth, wood and water, of towns, streets and houses, doors, windows, and furniture. And it 
consists of sun, moon, and stars, of drifting clouds, of night and day and changing seasons. (…) Everything else 
such as atoms and molecules, numbers, and all kinds of “data”, are abstractions or tools which are constructed to 
serve other purposes than those of everyday life.” in NORBERG-SCHULZ, Christian, “Genius Loci: Towards a 

Phenomenology of Architecture”, Edinburgh, ed. Rizzoli, 1991, p.6 
22 A propósito de “qualidade abstrata” Norberg-Schulz refere-se a tudo o que sejam representações da 

realidade e não elementos da própria realidade. Acrescenta também que qualquer trabalho de arquitetura que 

tenha por base questões abstratas não poderá ser considerado “arquitetura” uma vez que não tem a 

capacidade de preencher e responder ao seu real propósito. Veja-se a citação feita na nota anterior. 
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real que participe no dia-a-dia da vida do Homem não terá interesse para a disciplina da 

arquitetura enquanto seu objeto e objetivo. Identificamos então a natureza do objeto que o 

arquiteto procura enquanto parte de uma realidade concreta. É neste seguimento que o 

autor apresenta a definição de lugar enquanto uma “totalidade de coisas concretas com 

materialidade, substância, forma, textura e cor”23. Pensando mais uma vez no contexto do 

sistema compreensivo que é a realidade do mundo, e tendo este sido definido como 

“concreto”, parece fazer sentido definir os lugares que compõem o seu meio físico através 

do mesmo tipo de qualidade, ou seja, “concretos”. Desta forma, na relação com o lugar, o 

ser humano procura um significado exatamente nos elementos concretos que o constroem, já 

que este tipo de experiência pressupõe a fruição do espaço através dos sentidos, e 

consequentemente da apreensão, mais uma vez, de elementos concretos. 

Estando apurada a especificidade da relação “Homem – Lugar” é então possível determinar 

que o arquiteto, na qualidade de sujeito que experimenta um espaço físico, deve procurar o 

conteúdo existencial do mesmo nas “coisas” concretas do seu ambiente. A esta 

“composição” que detém a capacidade de transmitir um significado, Norberg-Schulz dá o 

nome de “caracter ambiental” que por sua vez se traduz na “essência do lugar”24.  

Será então apropriado mencionarmos o que o autor específica acerca da capacidade do 

lugar transmitir um significado através do seu “caracter ambiental”.  

Distinguindo a “composição” do lugar em duas dimensões, “estrutura espacial e “caracter”, 

referentes a “espaço enquanto geometria tridimensional” e “espaço enquanto campo 

percetivo” (respetivamente)25, Norberg-Schulz evidencia o facto de, apesar de o “caracter” 

se materializar através de “estruturas espaciais”, a análise do mesmo não se deveria reduzir 

ao estudo da sua forma, correndo-se o risco de ser perdido o que na realidade importa na 

relação do sujeito com seu espaço físico, o significado com o qual se identifica26. 

                                                           
23 Tradução nossa de: “(…) (Place is) a totality made up of concrete things having material, substance, shape, 
texture, and color.” in NORBERG-SCHULZ, Christian, “Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture”, 

Op. cit 
24 “Together these things determine an “environmental character”, which is the essence of place.” in NORBERG-

SCHULZ, Christian, “Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture”, Op. cit, p.6-8 
25 “Whereas “space” denotes the three-dimensional organization of the elements which make up a place, 
“character” denotes the general “atmosphere” which is the most comprehensive property of any place. (…) Similar 
spatial organizations may possess very different characters according to the concrete treatment of the space-
defining elements.” in NORBERG-SCHULZ, Christian, “Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture”, 

Op. cit, p.11 
26 Se a identidade de um lugar é perdida, de tal forma transformada que não se reconhece o seu significado 

original e verdadeiro ou se por outro lado a construção ali erguida não se encontra de acordo com a mesma 

(perturbando a sua experiência), estamos então perante o perigo, tão comum nos dias de hoje, da alienação, 

ou seja, “da perda do sentido de pertença” e por isso de identidade. Veja-se: “(…) this loss of place is evolving 
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Relativamente à natureza do “caracter ambiental” mencionámos que esta se refere a algo 

próprio do lugar com o qual nos identificamos e através do qual percebemos o significado 

e conteúdo do seu discurso. Assim, o caracter percebido através da experiência de uma 

forma reporta-se à sua “atmosfera”, isto é, à sua personalidade que distingue o seu 

sentido27. Se pensarmos no caso especifico do ser humano, compreendemos que apesar de 

este comunicar através da sua forma, figura física, não será esta a sua característica mais 

relevante para a compreensão da sua “essência” (do que realmente é). Falamos então de 

“personalidade” de qualquer coisa que não tem forma mas é por ela transmitida e 

exteriorizada28.  

De modo a clarificar esta qualidade, o autor acrescenta que cada lugar terá a sua 

identidade particular, defendendo que se dois lugares geograficamente diferentes forem 

compostos por “estruturas espaciais” semelhantes (mesmo tipo de texturas, cores, formas, 

objetos, etc.) ainda assim terão caracteres e consequentemente significados distintos, uma 

vez que as suas “atmosferas” (personalidades) traduziram experiências diferentes. Esta 

individualidade dos lugares evidência a existência de uma identidade própria e única que 

consequentemente comunica um significado específico existencialmente importante à 

significação da presença do ser humano na “terra”. Neste contexto, Norberg-Schulz 

apropria-se do conceito Romano “Genius Loci” que simboliza a crença no vínculo de um 

“espírito guardião” a qualquer “ser independente”, que, por sua vez, determina o seu 

caracter e essência29. Com isto o autor volta a destacar a importância e responsabilidade 

do arquiteto em preservar o “espirito do lugar” já que a sua individualidade, sendo-lhe 

própria e genuína, corresponde exatamente ao nexo que deve ser criado entre o ser 

humano e o lugar através da arquitetura. Concluímos então que os elementos concretos de 

                                                                                                                                                                          
in lockstep with the progressive alienation of man, which is another distinctive characteristic of our times. Indeed, 
we identify with the indication of our place of origin, as we say, “I’m Roman,” or “I’m Viennese,” and this should 
be true of the citizenry of any place, above and beyond the shortsighted nationalisms and localisms. Man’s 
identity, in other words, is a function of his participation in the identity of a place. The term “alienation” entails the 
loss of a sense of belonging, and indeed it is not easy to belong to a place that is being thwarted and rendered 
fruitless.” in SCHACHT, R., “Alienation”, New York, 1970 cit in NORBERG-SCHULZ, Christian, “Architecture: 

Presence, Language, Place”, ed. Skira, Milão, 2000, p.33 
27 “Any real presence is intimately linked with a character.” in  BOLLNOW, O.F., “Das Wessen der 

Stimmungen”, Franfurt am Mein: 1956, cit in NORBERG-SCHULZ, Christian, “Genius Loci: Towards a 

Phenomenology of Architecture”, Edinburgh, ed. Rizzoli, 1991, p.14 
28 “(…) arquitetura dispõe uma presença, uma presença humanizada, na sua mais perfeita alteridade – é o 
acesso a esta presença que se procura realizar na Leitura (do lugar).” in ABREU, Pedro Marques de, “Palácios 

de Memória II: a revelação da arquitectura” – volume I – secção teórica “O Processo de Leitura do Monumento”, 

tese de doutoramento, Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 2007, p.168 
29 NORBERG-SCHULZ, Christian, “Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture”, Edinburgh, ed. 

Rizzoli, 1991, p.18 
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um determinado ambiente constroem-no, definindo a sua essência e participando na 

experiência de quem o experimenta enquanto veículos de um significado. 

 

“Qualidade arquitetónica só pode significar que sou tocado 

por uma obra. Mas porque diabo me tocam estas obras? E 

como posso projetar tal coisa? (…) Como se podem projetar 

coisas assim, que têm uma presença tão bela e natural que 

me toca sempre de novo. Uma denominação para isto é a 

atmosfera. Todos nós a conhecemos: vemos uma pessoa e 

temos uma primeira impressão.”30 

Peter Zumthor 

 

A frase de Zumthor acima citada muito nos diz sobre o tipo de experiência através do qual 

se reconhece o “genius loci”, a identidade do lugar. Enquanto seres humanos, face a um 

estímulo que nos é exterior (mas do qual simultaneamente fazemos parte), a primeira ação 

do corpo e da mente é a reação instintiva e só depois o pensamento racional31. Assim, este 

instinto, ao que Zumthor chama “primeira impressão”, corresponde à única que 

genuinamente vê a “verdade” por estar isenta de um pensamento “abstrato” e se basear nos 

seus elementos concretos (aqueles que interessam à arquitetura e à vivência dos lugares). A 

confirmar a autenticidade desta primeira “imagem” Merleau-Ponty alega que por forma a ser 

compreendida uma “essência” o ser humano deve recorrer à simples descrição da sua 

experiência sem deixar que análises e explicações causais deturpem a sua qualidade de 

essência32. O autor esclarece também que, apesar da subjetividade da experiência, esta 

postura permite um resultado que ambiciona pertencer ao campo das “ciências exatas”33. 

                                                           
30 ZUMTHOR, Peter, “Atmosferas”, ed. Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2006, p.11 
31 Reveja-se nota 12, com enfoque na parte que revela a reação instintiva do homem face a um ambiente que 

lhe é exterior (antes de pensar, reage).  
32 “(…) descrição direta da nossa experiência tal como ela é, e sem nenhuma deferência à sua gênese 
psicológica e às explicações causais que o cientista, o historiador ou o sociólogo dela possam fornecer (…). É 
em nós mesmos que encontramos a unidade da fenomenologia e o seu verdadeiro sentido. (…) Trata-se de 
descrever, não de explicar nem de analisar.” in MERLEAU-PONTY, Maurice, “Fenomenologia da Perceção”, 

Livraria Martins Fontes Editora Ltda., São Paulo, 1999, p.1-3 
33 Reveja-se nota 11  



 

 

13 

 

Sendo este último fator de extrema importância para a abordagem que defendemos, será 

de seguida relevante desenvolvermos o que está na base desta “subjetividade objetiva”34.  

O argumento de que o “genius loci” é compreendido através da experiência “pessoal” de 

um sujeito é facilmente recusado ao se pensar na subjetividade que este processo de leitura 

parece a priori produzir.  

Neste contexto, vale a pena reforçar que o ser humano, ao fazer parte de um sistema 

compreensivo, da mesma totalidade e realidade (mundo), detém em si um valor existencial 

comum a toda a humanidade e, consequentemente a toda esta realidade35. Assim, apesar 

de personalidades individuais, o Homem tem em comum a mesma origem e o mesmo 

sentido de presença no mundo36.  

Quando um sujeito individual experimenta um lugar e se emociona ao compreender o seu 

significado, sabemos estar perante um tipo de experiência que transmite um valor do foro 

existencial e por isso comum a qualquer ser humano. Este é um discurso que vibra e acorda 

a alma por manifestar no íntimo do sujeito valores que fazem parte da essência da presença 

do Homem no mundo37. É certo que enquanto sujeito individual, acontece este ter 

“preferência” por certos lugares. Tal acontece devido à especificidade da sua 

personalidade que procura identificar-se com certos valores que vão de encontro à 

especificidade da sua natureza38. Não significa, no entanto, que o mesmo sujeito não se 

identifique em qualquer lugar que possibilite a significação da sua presença em geral no 

mundo.  

Podemos então concluir que, a tarefa do arquiteto passa por, através da experiência 

enquanto sujeito individual, compreender o significado existencial que relaciona o ser 

                                                           
34 “A aquisição mais importante da fenomenologia foi sem dúvida ter unido o extremo subjetivismo ao extremo 
objetivismo em sua noção do mundo ou da racionalidade. A racionalidade é exatamente proporcional às 
experiências nas quais ela se revela. Existe racionalidade, quer dizer: as perspectivas se confrontam, as 
perceções se confirmam, um sentido aparece.” in MERLEAU-PONTY, Maurice, “Fenomenologia da Perceção”, 

Livraria Martins Fontes Editora Ltda., São Paulo, 1999, p.18 
35 Enquanto seres humanos, pertencemos todos à mesma origem, temos todos o mesmo tipo de presença 

existencial no mundo e portanto, uma experiência individual que descobre valores existenciais transmite valores 

comuns a todos enquanto seres humanos. 
36 O mesmo acontece com os lugares que ao fazerem parte da mesma realidade e transmitirem valores comuns 

à mesma existência, incorporam significados diferentes devido às suas personalidades distintas.  
37 “Entro num edifício, vejo um espaço e transmite-se uma atmosfera e numa fração de segundo sinto o que é. A 
atmosfera comunica com a nossa perceção emocional, isto é, a perceção funciona de forma instintiva e que o 
ser humano possui para sobreviver.” in ZUMTHOR, Peter, “Atmosferas”, ed. Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2006, 

p.11-13 
38 Relembre-se o facto de cada lugar ter uma identidade própria que satisfaz diferentes valores inerentes ao 

significado existencial da presença humana na terra.  
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humano com o ambiente onde vai operar, criando nexos entre os dois através da 

arquitetura.  

 

Antes de terminarmos esta secção gostaríamos ainda de acrescentar um breve ponto sobre 

a especificidade da abordagem no contexto de um ambiente construído, ou seja, já 

manipulado e trabalhado pelo Homem.  

Sabendo que um ambiente edificado pressupõe a presença de um potencial nexo entre o 

Homem e o ambiente físico onde vive, de um potencial lugar (sem que seja necessariamente 

um), no caso de um trabalho de arquitetura que pressuponha “construir no construído”39 é 

necessário adotar-se um cuidado especial na sua leitura.  

Assim, ao invés da experiência de um ambiente natural, com um significado existencial 

oculto, o arquiteto encontra-se perante um ambiente já manipulado pelo Homem e por isso, 

inevitavelmente fruto da sua interpretação. Neste contexto os nexos criados pelas 

construções pré-existentes (sejam estas arquitetura ou não) devem ser objeto de análise e 

verificação. Ao intervir num lugar deste tipo, e apesar do objetivo do arquiteto ser 

essencialmente o mesmo, desvendar o “genius loci” de modo a torna-lo compreensível por 

parte da arquitetura, este tem a responsabilidade acrescida de, numa fase inicial aferir a 

qualidade de significação da construção pré-existente de modo a perceber através da sua 

experiência se ali se encontra presente a identidade do lugar e, numa segunda fase, 

dependendo se o mesmo transmite ou não algum significado, compreende-lo (se existir). 

No primeiro caso, a compreensão da identidade do lugar é-nos facilitada uma vez que, 

tendo já sido criado uma significação da mesma por meio da arquitetura, o trabalho de 

interpretação do arquiteto tem por base a leitura de uma linguagem com a qual o ser 

humano se relaciona naturalmente, sendo por isso a sua compreensão mais acessível. No 

entanto, sabendo que um trabalho de arquitetura é produzido por um sujeito individual (na 

medida em que este, sendo único ou coletivo, não compreende toda a extensão da 

humanidade) e que apesar de este ter por base (quando fiel ao seu propósito) valores 

comuns à existência do Homem no sentido lato (correspondendo por isso ao propósito da 

arquitetura), o mesmo não deixa de ser uma fração, uma possibilidade de nexo ao encontro 

                                                           
39 Relembre-se a menção ao tema “Construir no Construído” feita na página 2 a título introdutório.  
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da totalidade. Tal como nos diz Norberg-Scultz, “um trabalho de arquitetura não torna 

visível toda a realidade do mundo, mas sim apenas certos aspetos dela”40.  

Desta forma, quem opera sobre uma arquitetura (com significado) deve compreende-la com 

vista do entendimento do lugar (pelo menos uma parte dele), produzindo um novo nexo sem 

corromper o já estabelecido41 (se o deformasse não estaria a agir informado da “verdade”, 

uma vez que o primeiro representa já uma parte dela). 

Por outro lado, se a leitura do lugar não reconhecer qualquer valor de significação 

existencial na(s) pré-existência(s), então a abordagem deve procurar compreender o motivo 

do desacordo entre a construção e a identidade do lugar, descodificando-a e criando, 

tornando presente, um nexo entre a realidade e o Homem por meio de uma nova 

arquitetura. Pode acontecer em determinadas circunstâncias, cada vez mais frequentes nos 

dias de dias, ser impossibilitado o reconhecimento do “genius loci”. Nestes casos, em que a 

construção afoga e deturpa por completo a sua identidade, dá-se a perda do seu 

significado sendo por vezes impossibilitada a sua recuperação. Sem ser nossa intenção 

desenvolver este tema uma vez que fugiríamos ao propósito do nosso discurso, vale a pena 

apenas referir que, nestes casos, a perda da identidade de um lugar resulta, segundo 

Norberg-Schulz, na alienação do Homem enquanto resultado da perda do sentido da sua 

existência42. 

 

                                                           
40 Tradução nossa de: “The primary purpose of architecture is hence to make a world visible. It does this as a 
thing, and the world it brings into presence consists in what it gathers. Evidently a work of architecture does not 
make a total world visible, but only certain of its aspects.” in NORBERG-SCHULZ, Christian, “Heidegger’s 

thinking on architecture”, 1983, in NESBITT, Kate, “Theorizing a new agenda for architecture: an anthology of 

architectural theory, 1965-1995”, Princeton architectural press, New York, 1996, p.437 

 
41 “The structure of place is not a fixed, eternal state. As a rule places change, sometimes rapidly. This does not 
mean, however, that the genius loci necessarily changes or gets lost. (…) we may point out that any place ought 
to have the “capacity” of receiving different “contents”, naturally within certain limits. A place which is only fitted 
for one particular purpose would soon become useless. Secondly it is evident that a place may be “interpreted” in 
different ways. To protect and conserve the genius loci in fact means to concretize its essence in ever new 
historical contexts. We might also say that the history of a place ought to be its “self realization”. What was there 
as possibilities at the outset, is uncovered through human action, illuminated and “kept” in works of architecture 
which are simultaneously “old and new”. A place therefore comprises properties having a varying degree of 
invariance.” in NORBERG-SCHULZ, Christian, “Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture”, 

Edinburgh, ed. Rizzoli, 1991, p.18 
42 Reveja-se nota 26 
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“We only recognize the fact that man is an integral part of the 

environment, and that it can only lead to human alienation 

and environmental disruption if he forgets that.”43  

 Christian Norberg-Schulz 

 

Este capítulo não pretende de modo algum resumir, abranger ou muito menos validar a 

generalidade dos aspetos inerentes à “fenomenologia do lugar” mas sim abordar 

brevemente conceitos que não poderiam deixar de ser referenciadas no sentido de que a 

nossa postura face à disciplina provém destes. Sobre esta abordagem relativamente ao 

lugar, que é a fenomenologia no âmbito da arquitetura, já há muito validada e aceite 

enquanto parte da teoria da disciplina, muito terá obviamente ficado por referir, sendo que, 

no sentido do presente trabalho, as referências feitas serão suficientes. 

Assim, e passando o nosso objetivo pelo encontro, com base numa abordagem 

fenomenológica44, do genius loci do lugar de Santa Marta (por forma a nos ser possível 

nele operar), esta contextualização teórica serviu para a compreensão do seu interesse e 

importância no âmbito do pensamento arquitetónico. Pretendemos, desta forma, trabalhar a 

arquitetura do ponto de vista da sua essência, compreendendo o seu significado e 

traduzindo-o numa forma arquitetónica que visa e se focaliza no seu real objetivo, 

afastando-se do risco da dispersão provocada por estímulos abstratos (por exemplo do tipo 

estritamente estéticos ou formais, entre outros) exteriores à disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 NORBERG-SCHULZ, Christian, “Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture”, Edinburgh, ed. 

Rizzoli, 1991, p.23 
44 “Phenomenology, then, rather than a theory, is a path that has as its purpose the providing of access to the 
structures and the meanings of the world of life.” in NORBERG-SCHULZ, Christian, “Architecture: Presence, 

Language, Place”, ed. Skira, Milão, 2000, p.21 
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CAPÍTULO III 

O LUGAR DE SANTA MARTA 

 

 

 

 

““A great building, in my opinion, must begin with the unmesurable, must go through 

measurable means when it is being designed and in the end must be unmeasurable.”45 

 

Louis Kahn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 KAHN, Louis cit in GREEN, Wilder, “Louis I. Kahn, Architect: Alfred Newton Richards Medical Research 

Building, University of Pennsylvania, Philadelphia, 1958-1960”, ed. Museum of Modern Art, 1961 
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1. O território do Hospital de Santa Marta: breve contextualização 

 

No âmbito do reconhecimento do genius loci do lugar de Santa Marta sentimos a 

necessidade de, a título introdutório, fazer referência à situação atual do seu território com 

vista do entendimento e perceção geral dos espaços que o compõe. Assim, dada a 

complexidade gerada pela sobreposição de intervenções que hoje constroem este lugar, e 

porque a alusão aos seus espaços seria confusa sem uma contextualização geral da sua 

estrutura, procederemos a uma exposição meramente descritiva dos seus aspetos funcionais 

com vista do enquadramento das construções existentes bem como das relações existentes 

entre as mesmas. 

 

Em termos de impacto e imagem, o conjunto Hospitalar de Santa Marta afigura-se no 

território na qualidade de limite, não só físico como programático. Desta forma, separado 

formalmente do contexto exterior, este lugar desenvolve um território cercado, murado em 

todo o seu perímetro (figura 1). Com uma única entrada pública formalmente assumida a 

Poente, pela Rua de Santa Marta, identificam-se ainda duas interrupções no muro que 

circunda este lugar, para entrada exclusiva de carros de funcionários e ambulâncias (a 

Norte, pela Rua da Sociedade Farmacêutica, e a Sul, pela Travessa de Santa Marta).  

Programaticamente, este complexo, que integra simultaneamente funções de estadia 

contínua e temporária, organiza em três edifícios principais as suas dependências (figura 2), 

correspondentes a cerca de 45% da área total do terreno46, existindo ainda outros corpos 

dispersos para apoio técnico. Na entrada pela rua de Santa Marta, identifica-se 

primeiramente o “edifício das consultas externas” que, marcado por uma lógica claramente 

mais recente, comparativamente aos restantes corpos, expõe uma fachada que evidencia a 

direção horizontal através de uma métrica de vãos rigorosa e monótona. Tal como o nome 

indica, este corpo organiza em seis níveis as consultas externas de caracter esporádico. 

Também pela rua de Santa Marta se acede, mais à frente, ao “edifício do claustro” que, 

organizado em torno de uma estrutura claustral, articula simultaneamente funções de 

carácter público, no piso térreo (cafetaria; capela; acessos verticais; instalações sanitárias; 

museu; etc.), e privado, nos pisos superiores (quartos de internamento). Neste corpo são 

ainda diferenciados cinco “edifícios” secundários que, para além de servirem funções 

                                                           
46 Registam-se aproximadamente 7 215m2 de construção num terreno com 15 8230 m2 de área total. 
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próprias, revelam por vezes tempos de construção e linguagens distintas. Assim, distinguem-

se a Poente o “edifício da igreja”, que integra um armazém e uma capela, bem como, o 

“edifício de transição” (ou “edifício azul”), correspondente a uma pequena saliência na 

fachada principal da rua de Santa Marta, que alberga serviços de aprovisionamento e 

armazenamento. A Sul, encontra-se o “edifício da Santa” que articula os serviços clínicos 

com os serviços gerais do “edifício do claustro”, e com as dependências de internamento e 

cuidados intensivos do edifício da UCI (Unidades de Cuidados Intensivos), a Nascente. Por 

último o “edifício do coração”, sem entrada individualizada (acesso através de um percurso 

subterrâneo pelo edifício do claustro) e isolado no território murado, organiza serviços da 

especialidade de cardiologia em dois corpos principais perpendiculares ao “edifício do 

claustro”, articulados entre si por um corredor central.  

Embora formalmente independentes, os três edifícios referidos encontram-se interligados 

através de confusos percursos interiores que revelam fragilidade no âmbito da estrutura 

espacial e lógica arquitetónica do edificado. Relativamente aos espaços exteriores, apesar 

de referidos enquanto “áreas de jardim”, estes confirmam a falta de coerência da estrutura 

espacial, uma vez que, gerados pela simples implantação dos edifícios, resultam em áreas 

excedentes sem qualquer relação com o edificado.  

Desta forma, o lugar do Hospital de Santa Marta revela uma forte incongruência formal não 

só em termos de estrutura e organização espacial mas também em termos de linguagem, 

uma vez que os edifícios que o compõem constroem realidades distintas ao falharem na 

transmissão de uma identidade homogénea, impossibilitando assim a experiência do 

significado do lugar, pelo menos o seu reconhecimento na totalidade do mesmo. 
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Fig. 1 Sistema de articulação de ruas com o território de Santa Marta 

 

 

 

Fig. 2 Esquema das entradas e edifícios principais do conjunto Hospitalar 

(sem escala): 

A - Entrada principal (rua de Santa Marta); B - Entrada secundária (rua da 

Sociedade Farmacêutica); C - Entrada secundária (travessa de Santa 

Marta); 1 - Edifício das Consultas Externas; 2 - Edifício do Claustro; 3 - 

Edifício do Coração 
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2. Genius Loci e a reflexão fenomenológica 

 

Com base na descrição apresentada sobre o funcionamento atual do território em questão 

verifica-se a natureza confusa e muitas vezes contraditória da experiência geral do lugar. 

Relembrando que o nosso propósito passa pelo reconhecimento do genius loci de Santa 

Marta com vista um projeto de requalificação que repensa não só o seu programa mas 

sobretudo a sua estrutura enquanto lugar, será conveniente desde já explicitar que, apesar 

da incoerência do mesmo, foi na especificidade do ambiente do “edifício do claustro” que 

nos foi proporcionada uma experiência existencialmente significativa.  

Por forma a ser íntegro e coerente um lugar deve, ainda que segundo “estruturas espaciais” 

distintas, comunicar, ao longo de toda a sua extensão, um conteúdo constante com base 

num só princípio. Assim, na fase que se segue, excluiremos intencionalmente a leitura dos 

espaços onde nos foi impossibilitado o reconhecimento da sua identidade já que, para a 

compreensão do genius loci estes não apresentam qualquer valor nem pertinência. 

Retomaremos, no entanto, mais à frente a razão pela qual a vivência destes espaços 

(mesmo antes da compreensão do valor existencial do lugar) denuncia a falta de “verdade” 

e genuinidade dos seus “conteúdos” acabando estes por falhar na transmissão de um 

significado que relaciona o sujeito com o seu meio físico contrariando o propósito da 

arquitetura.  

 

Pelas razões acima mencionadas, focalizaremos a nossa reflexão no “edifício do claustro” 

com especial atenção (mas não única) para o espaço do claustro propriamente dito.  

Avançamos desde já que, aqui a experiência terá sido significativamente mais relevante 

facilitando a compreensão do sentido do lugar (pelo menos, com maior clarividência). 

Recordamos, remetendo para o capítulo anterior, que a compreensão do genius loci parte 

da vivência das “coisas” concretas do lugar com vista a compreensão do seu significado 

profundo e existencial. Deste modo, na tentativa de descodificar o que em nós ecoou (o que 

nos tocou) na vivência do lugar de Santa Marta, será feita uma análise dos elementos 

concretos que o compõem, ou seja, da sua “estrutura espacial”. Como mencionado 

anteriormente, esta leitura, apesar de se basear na forma das “coisas”, procura ver para 

além delas, estando já assente que, a sua forma não passa de um meio de expressão da 
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sua personalidade. Assim, ao mesmo tempo que a comunicação do discurso do lugar se 

limita á sua figura física, o seu conteúdo extravasa-a. 

 

Antes de procedermos à exposição do que identificámos enquanto o genius loci de Santa 

Marta, será conveniente explicitar o âmbito específico da razão pela qual sustentaremos a 

comunicação do significado do lugar na análise da sua forma. 

Se a identificação do genius loci compreende o significado do lugar, torna-se 

posteriormente necessário a análise do veículo através do qual transmite o seu significado47, 

ou seja, o modo como o comunica. Relembrando a ideia de que a experiência do lugar é 

um fenómeno concreto, concluímos anteriormente que será também através da forma 

concreta e do modo como ela existe, que reconhecemos, destituídos de preconceito, a 

identidade do lugar.  

No contexto da comunicação do genius loci não terá interesse fazer uma caracterização 

extensiva do que pré-existe, a estilo de memória descritiva, mas sim remeter única e 

exclusivamente para as características com relevância no processo de reconhecimento do 

significado do lugar de Santa Marta.48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 “Trata-se de conhecer aqueles aspetos físicos da coisa, que servem de veículo ao seu significado e portanto 
lhe concedem a existência necessária: como coisa exterior ao Eu mas significativa (participando do eu).” in 

ABREU, Pedro Marques de, “Palácios de Memória: a revelação da arquitetura” – volume I – secção teórica “O 

Processo de Leitura do Monumento”, 2007, Op.cit, p.213 
48 “Interessam-nos então, especificamente, as características que são operativas na transmissão da identidade 
da obra.” ABREU, Pedro Marques de, “Palácios de Memória: a revelação da arquitetura” – volume I – secção 

teórica “O Processo de Leitura do Monumento”, 2007, Op.cit, p.263 
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Reclusão  

 

“O limite não é aquilo em que algo termina, mas antes, 

como os Gregos reconheciam, o limite é aquilo a partir do 

qual algo começa a sua essência.”49 

Martin Heidegger 

 

Apesar desta característica revelada por Heidegger definir o momento a partir do qual 

qualquer lugar adquire o seu significado específico, no lugar de Santa Marta o limite 

adquire um valor particularmente relevante.  

A relação estabelecida entre o interior e o exterior do lugar é assumida na qualidade de 

fronteira, sendo o sentido de separação claramente intencional. Se no contacto com o 

contexto que o envolve revela uma qualidade opaca, sobressaindo enquanto lugar isolado 

(figuras 5 e 6), no interior que gera não consente a presença de qualquer elemento externo 

à realidade que lhe é própria, defendendo-se por de trás do pesado limite que o circunda a 

toda a sua extensão (figura 8). Enquanto parte integrante da paisagem, o facto de não 

anunciar no exterior o seu real significado mantendo-se ilegível, contribui para o acentuar de 

um caracter que vive primariamente da surpresa desta realidade.  

O impacto da transição do exterior para o interior do lugar é de extrema importância no 

sentido em que as duas realidades não têm continuidade sendo por isso possível a 

experiência “desligada” entre as duas (figura 7). A consciência da presença de uma 

dimensão diferente parte do reconhecimento de um lugar que é independente sendo a priori 

aceite que o seu diálogo seja também independente.  

Não querendo incorrer numa análise abstrata baseada exclusivamente em valores formais 

devemos explicitar o valor que esta capacidade de afastamento e criação de uma “nova” 

realidade tem no âmbito do significado do lugar.  

 

 

 

                                                           
49 HEIDEGGER, Martin, “Construir, Habitar, Pensar” in publicação do “Colóquio de Darmstadt II” sobre 

“Homem e Espaço”, dado a 5 de Agosto, Neue Darmstädter Verlagsanstalt, 1954, pp.145-162 (tradução do 

original alemão por Carlos Botelho. Revisão: Pedro Marques de Abreu) 
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“On entering a space with thick walls through a heavy door, 

you would logically expect to find yourself indoors. All the 

more surprising, then, when that indoors turns out to be 

outdoors.”50  

Rob Aben and Saskia de Wit 

 

Acontece no pátio da casa alentejana em Lisboa, na praça real em Barcelona ou, numa 

escala mais urbana em Hackesche Höfe em Berlim. Referimo-nos a qualquer lugar que 

encerre em si uma realidade, um coração próprio e reserve a sua natureza para quem o 

encontra, muitas vezes fortuitamente.  

É no gesto de isolar que torna a sua vivência autónoma. São-lhe concedidas novas regras, 

um novo discurso. Não pretende continuar nem aceitar como seu o que lá fora acontece. 

Assim, reservado no seu interior, rejeita, quase pretensioso, o que todos parecem aceitar.  

 

Andando por uma avenida apressada, casualmente, quase que de repente, olhamos para o 

lado e descobrimos, perpendicular, numa rua estreita, um recanto onde a luz se mostra lá 

ao longe através de um rasgo que generosamente banha um vazio esquecido. Aqui o vazio 

é sentido com nostalgia pelo esquecimento e negligência com que foi menosprezado, como 

se relembrasse a importância do valor da simplicidade e nos abrandasse o passo.  

 

Apesar deste tipo de experiência ser relevante pela qualidade que o lugar tem em 

comunicar um significado independente através do contraste com um discurso que à partida 

se apresenta como o único e óbvio, a vivência a que nos referimos é, na sua essência, 

particularmente diferente desta.  

A sua qualidade distinta reside no facto de, num movimento assertivo, o lugar recusar o 

esquecimento, preservando-se íntegro e afastando-se por completo do que lá fora não lhe 

daria o devido valor. Na realidade, não lhe interessa que o validem, que reconheçam a 

sua relevância.  

Seguro da sua “verdade” não se impõe, mas também não a recusa a quem o quer escutar.  

 

                                                           
50 ABEN, Rob e WIT, Saskia de, “Enclosed Garden: History and Development of the Hortus Conclusus and its 

Reintroduction into the Present-day Urban Landscape”, 010 Publishers, 1999 
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Esta capacidade de criar uma dimensão e consequentemente um significado essencialmente 

diferente do que antes conhecemos é comum à generalidade dos lugares que interiorizem a 

sua vivência.  

No entanto, no lugar de Santa Marta, esta adquire um significado que lhe é específico ao 

proporcionar um ambiente que protege e transmite segurança. O caracter desta proteção 

apresenta também uma especificidade própria. Como iremos desenvolver mais à frente, a 

segurança do lugar de Santa Marta é essencialmente diferente da defesa que um forte 

militar cria perante um exterior hostil através dos seus robustos limites. Pelo contrário, o nosso 

lugar gera um ambiente de proteção onde sabemos estar seguros, livres e isentos de 

julgamento na nossa escolha. Onde podemos aprender, questionar, e estar à vontade na 

alma que é nossa. 

Será pertinente, neste âmbito, questionar a sua especificidade e unicidade uma vez que, 

apesar de estreitado o significado da sua natureza, ainda nos é possível reconhecer muitos 

outros lugares que partilham do mesmo tipo de sentido. Referimo-nos por exemplo às 

estruturas claustrais em geral, onde a experiência do interior permite não só a vivência de 

uma nova dimensão, exibindo um céu (exterior) que só a si pertence (evidenciando a sua 

realidade própria), mas também a proteção que possibilita o “estar à vontade na alma que 

é nossa”. Em geral os claustros têm esta qualidade, a de gerar uma atmosfera de paz e 

segurança apoiada na interioridade da experiência.  

   

Antes de desenvolvermos a especificidade do lugar de Santa Marta interessa-nos ainda 

fundamentar o tipo de experiência proporcionada pela generalidade das estruturas 

claustrais com base nas relações espaciais que criam.  

Retomando a ideia de que os claustros proporcionam uma experiência de proteção parece-

nos relevante indagar a razão pela qual a possibilitam. Neste contexto, será pertinente 

mencionar (e não desenvolver) a natureza do movimento do sujeito no espaço. Do ponto de 

vista da sua circulação reconhecessem-se infinitas possibilidades, no entanto, todas elas se 

encontram limitadas ao plano horizontal.  

Se a direção horizontal vincula e possibilita o movimento do sujeito no espaço, podemos, 

relembrando a qualidade dos lugares significarem a presença humana na terra, 

compreender analogamente a capacidade do horizonte remeter para o caminho simbólico 

do Homem. Pensemos por exemplo em alguém que olha o horizonte infinito do mar e reflete 
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sobre o seu futuro indeterminado, em alguém que ao se encontrar no meio de um prado se 

vê confuso e perdido na sua liberdade sem rumo, ou alguém que, entre muros, foca um 

ponto lá ao longe confiante e determinado no seu caminho.  

Por outro lado, a direção vertical anuncia algo que o Homem não controla, nem fisicamente 

nem existencialmente. Não é por acaso que, religioso ou não, instintivamente é comum o 

Homem dirigir o olhar para cima numa situação sobre a qual não tem controlo.  

Olha para cima na esperança de encontrar resposta numa dimensão que não conhece e na 

qual, por isso, tem esperança.  

O facto de ser possível recorrer, numa situação de desespero e impotência, a uma entidade 

que, eventualmente, “olha por nós”, remete para um conforto e confiança no futuro que um 

“espaço horizontal” não proporciona. Não querendo desenvolver este assunto dado a sua 

complexidade, interessa apenas compreender a capacidade da arquitetura transmitir um 

significado específico acerca da presença do Homem na terra com base na relação que 

estabelece com direção horizontal e vertical (figuras 3 e 4). 

Podemos assim concluir que, os claustros (em geral), ao gerarem um espaço interior que 

delimita e bloqueia a expansão indefinida da direção horizontal, possibilitam um controlo 

visual da sua extensão, remetendo simbolicamente para a criação de um refúgio onde o 

Homem se liberta da sua condição finita e onde encontra segurança e paz num lugar sem 

tempo.  

Mais do que acentuar a direção vertical estes espaços evidenciam a falta de horizonte, 

contendo a experiência e protegendo quem nele se encontra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 Presença da direção horizontal na paisagem Fig. 4 Presença da direção vertical na paisagem 
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Fig. 6 Presença da cerca na vivência do exterior Fig. 5 Qualidade isolada da fachada principal 

Fig. 8 Presença da cerca na vivência do interior Fig. 7 Transição do exterior para o interior do claustro 
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Nobreza do ambiente: verticalidade e detalhe 

 

Apesar do enfoque dado à natureza das estruturas claustrais em geral, e consequentemente 

ao claustro do lugar de Santa Marta, gostaríamos de chamar atenção para o facto de, 

apesar da experiência descrita ser própria deste tipo de estruturas, esta não lhes é 

exclusiva. Assim, e embora nos estejamos a apoiar na especificidade do claustro, este 

propõe uma vivência cujo sentido é comum à totalidade do lugar.  

A caracterização deste espaço tem como único objetivo possibilitar a exposição e 

desenvolvimento da especificidade de um significado presente e no lugar enquanto todo, 

não nos interessando a sua forma particular, mas sim a qualidade da sua atmosfera.  

 

“Light changes expressions with time. I believe that the 

architectural materials do not end with wood and concrete 

that have tangible forms but go beyond to include light and 

wind which appeal to our senses… 

Detail exists as the most important element in expressing 

identity…Thus to me, the detail is an element which achieves 

the physical composition of architecture, but at the same time, 

it is a generator of an image of architecture.”51 

Tadao Ando 

 

Com “imagem da arquitetura” Ando refere-se àquilo que Zumthor chamou “atmosfera” e ao 

que no âmbito deste trabalho reconhecemos como “identidade do lugar”. Relembramos o 

facto de esta não valer pelo que é na sua qualidade formal mas sim pelo significado que 

transmite.  

Se pela forma o lugar enquadra uma identidade, é através do detalhe que exprime a sua 

singularidade. É com base na sua especificação que possibilita o reconhecimento do seu 

discurso e acima de tudo que torna compreensível a sua “história” e significado.  

 

 

                                                           
51 ANDO, Tadao, “From Self-Enclosed Modern Architecture Toward Universality”, The Japan Architect nº 301, 

1982, p.8-12, cit in FRAMPTON, Kenneth, “Prospects for a Critical Regionalism”, 1983, in NESBITT, Kate, 

“Theorizing a new agenda for architecture: an anthology of architectural theory, 1965-1995”, Princeton 

architectural press, New York, 1996, p.480 
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No caso específico do lugar de Santa Marta o detalhe assume bastante relevância na 

caracterização da sua “imagem”. Apesar da sua “estrutura espacial” geral depender 

naturalmente de questões relacionadas com a escala, proporção e forma, é através do 

detalhe que reconhecemos a qualidade da sua presença e que é confirmada a sua 

identidade. Com vista a sua leitura, distinguimos esta “imagem” em duas categorias: o que 

funda a sua perceção geral e o que ultimamente lhe concede vida e presença.  

 

Porque os lugares transmitem um significado único e próprio torna-se impreterível distinguir a 

sua especificidade e em que sentido assume um significado único. Numa primeira fase, 

com vista a compreensão dos elementos que constroem a sua “perceção geral”, devemos 

remeter para as características específicas da sua dimensão e proporção e só depois 

compreender a natureza do seu detalhe que, como já referido, condensa e comunica a sua 

“imagem”.   

Relativamente à questão da dimensão do espaço, reconhece-se que, em comparação com 

outras estruturas claustrais, o claustro de Santa Marta assume uma dimensão média ainda 

que generosa, não possibilitando por um lado o conforto de um espaço humilde de 

pequena escala, nem por outro a experiência institucional e monumental própria de um 

espaço de grandes dimensões (figura 11). É um lugar que, apesar de humanamente 

acessível, mantém uma presença altiva intimamente ligada à evidência da proporção 

vertical.  

Neste âmbito é de importante reflexão o impacto e carácter específico da verticalidade do 

espaço uma vez que, como já vimos, este fundamenta o carácter “altivo” tão próprio do 

lugar.  

No caso específico do claustro, a presença da arcada que o circunda assume um impacto 

bastante relevante destacando-se enquanto elemento quase cénico, não no sentido de 

membrana frágil mas sim, no sentido de que, não servindo um propósito funcional senão o 

de oferecer um espaço de sombra e resguardo no exterior, contribui para uma “imagem” 

muito forte e sólida. A altura do percurso desta galeria, aproximadamente o dobro da sua 

largura, constrói uma atmosfera cuja proporção põe em evidência o seu ambiente 

verticalizado52 que acaba, em última instância, por determinar o tipo de presença do 

Homem no espaço (figura 10). Assim, a extensão vertical do espaço, sendo a única 

                                                           
52 A proporção da secção transversal da galeria é de 3,4m de largura por 5m de altura associada a um 

comprimento de aproximadamente 30m. 
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direção fisicamente impossível de alcançar pelo Homem, torna-o “pequeno” e impotente no 

contacto com um lugar que “sem se impor, sem se exibir, sobressai na sua natural e 

poderosa autoridade”. Podemos então concluir que, apesar do seu caracter “altivo”, este 

lugar constrói uma atmosfera com a qual é possibilitada uma relação de correspondência, 

onde a sua escala não se impõe à presença humana relevando-a enquanto entidade sem 

nunca, no entanto, a valorizar enquanto protagonista. Deste modo, a sua imponência é 

assumida mais enquanto parte de um “estado de espírito”, e menos enquanto característica 

formal.  

 

Estando compreendido o carácter da “perceção geral” do lugar é torna-se indispensável 

nesta próxima fase, referir aquela que identificamos como a característica mais importante 

da construção da “imagem” deste lugar, ou seja, o detalhe. 

Destacámos neste contexto a importância da sua matéria, não só enquanto materialidade 

mas também enquanto presença, ou seja, relativamente ao tipo de detalhe que assume. 

Debruçar-nos-emos então sobre a sua especificidade. 

Referimos anteriormente o carácter sólido do lugar associado à proteção e segurança que 

transmite distinguindo-o primariamente da “defesa que um forte militar cria através dos seus 

robustos limites”. Apesar de sólido e pesado, o limite no lugar de Santa Marta é também 

elegante e delicado em oposição a um carácter brusco e tosco. A grande diferença reside 

exatamente na “simplicidade arrojada” que transmite através do detalhe que assume, 

confirmando o ambiente “imponente mas humanamente acessível” gerado pela proporção 

vertical e dimensão quase familiar que constroem a sua “perceção geral”. Por forma a 

compreender a natureza específica desta solidez será pertinente referir o carácter das 

interrupções da sua matéria que, ao contrário do que se poderia esperar, vêm confirmar o 

seu caracter maciço.  

No espaço específico do interior do claustro, a sensação de massa das paredes interiores 

da galeria é defendida pela qualidade de membrana contínua que assume ao denunciar a 

sua espessura através da profundidade dos seus vãos.  

Assim, associadas à ideia de “contínuo” os vãos aparecem enquanto subtração da matéria, 

evidenciando por isso a sua qualidade sólida (figura 9). No caso da arcada, e apesar de 

no geral serem consideradas estruturas descontínuas, esta apresenta-se também, quando 

percecionada em movimento, enquanto plano continuo. Este carácter sólido, não sendo 
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plástico, é assumido enquanto pesado e de dureza pétrea, tornando presente aquela 

qualidade emocional “fria e distante” anteriormente identificada. 

 

“La subtracción de la materia está vinculada con la idea 

estereotómica, esto es, mantiene el valor la materia de la 

arquitectura, del macizo, del muro sólido. Se sigue 

acentuando la presencia corpórea de la arquitectura."53 

Jesús Mª Aparicio Guisado 

 

 

Fig. 9 Continuidade e descontinuidade associada à subtração ou adição da matéria 

 

Identificamos a presença de dois materiais principais, a pedra e o reboco. Se por um lado 

o reboco, de carácter mais plástico, formaliza as superfícies contínuas, como a cobertura 

abobadada ou as próprias paredes interiores da galeria, a pedra desenha as 

descontinuidades, assumindo-as com força e robustez. Assim, como já referido, é nas 

aberturas dos vãos (no lado interior) e na arcada (no lado exterior) que esta “dureza” ganha 

significado. A arcaria, formalizada por sete pilares ligados entre si através de arcos de volta 

perfeita, é constituída por blocos de pedra lioz que assumem um tratamento subtil sendo 

controlada a rugosidade original do material sem que seja comprometido o seu carácter 

natural. Os pesados pilares toscanos54, de secção quadrada, são estruturados por uma 

                                                           
53 GUISADO, Jesús Mª Aparicio, “El muro”, ed. Librería Técnica CP67 SA, Universidade de Palermo, Argentina, 

2000, p.19 
54 A ordem toscana, proveniente do estilo dórico, é uma simplificação das suas proporções e estética: 

“Conforme a descrição de Vitrúvio, possui carácter primitivo com colunas amplamente espaçadas, o que exige o 
emprego de vigas de madeira. A ordem era considerada, pelos teóricos do século XVI, proto-dórica e a mais 
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base de uma única placa de pedra; um fuste liso, sem caneluras, segmentado em nove 

módulos verticais (blocos de pedra); e um capitel simples de onde partem os arcos de volta 

perfeita que os ligam55. Estes últimos, constituídos pela mesma pedra, alongam a proporção 

dos pilares transfigurando o carácter robusto próprio da ordem toscana a que pertencem. 

Verifica-se, mais uma vez, a coexistência do carácter sólido transfigurado pela proporção 

vertical e pelo delicado desenho do pormenor.  

 

“Architecture is an art because it is interested not only in the 

original need of shelter but also in putting together spaces 

and materials in a meaningful manner. This occurs through 

formal and actual joints. The joint, that is the fertile detail, is 

the place where both the construction and the construing of 

architecture take place.”56 

Marco Frascari 

 

Reafirmando a ideia de que o detalhe condensa o significado do lugar tornando presente e 

confirmando a sua identidade, vale a pena ainda referir o tipo de desenho que os materiais 

assumem bem como a relação que estabelecem entre si.  

Mais uma vez, a articulação entre a pedra e o reboco é concebida enquanto matéria 

continua sem nunca no seu encontro serem criados vazios entre si. A pedra, que como já 

vimos assume uma textura controlada ainda que natural, desenha a sua presença através de 

delicadas saliências sobrepondo-se ao reboco (figuras 13 e 14) e a si mesma (figura 12) 

de forma elegante. Ao fazê-lo, não evidencia a sua espessura “em blocos”, transfigurando a 

sua qualidade sólida, não por isso menos presente.  

 

                                                                                                                                                                          
grosseira e pesada das cinco ordens.” in SUMMERSON, John, “A linguagem Clássica da Arquitetura”, Martins 

Fontes, São Paulo, 2006, tradução Sylvia Ficher, revisão da tradução Monica Stahel  
55 A arcada circunda pelo exterior 30m de comprimento correspondentes a cada um dos quatro lados que 

formalizam o perímetro da galeria. Com sete pilares de cada lado afastados 3m entre si, cada um assume uma 

espessura de 80cm e 3m de altura que se vê prolongada até ao ponto máximo (5m de altura) dos arcos que os 

ligam. 
56 FRASCARI, Marco, “The tell-the-tale detail”, 1981, in NESBITT, Kate, “Theorizing a new agenda for 

architecture: an anthology of architectural theory, 1965-1995”, Princeton architectural press, New York, 1996, 

p.511 
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Concluímos, então, que se por um lado o lugar transmite uma personalidade com a qual 

facilmente é estabelecida uma relação de correspondência, acolhendo quem o experimenta 

na sua escala quase familiar, por outro lado a sua proporção vertical distancia-se do mesmo 

diminuindo-o na sua imponência. Vimos também que esta qualidade de ser altivo não se 

impõe enquanto autoridade apesar de se destacar enquanto presença, acabando em última 

instancia por se manifestar numa elegante simplicidade aristocrata. Esta última, confirmada 

pela subtileza do desenho do detalhe, com enfoque no trabalho da pedra, transfigura o seu 

carácter sólido que apresenta uma dureza fria e de arestas bem marcadas, assumindo uma 

linguagem simples e subtil mas requintada. Desta forma, a sua silhueta esguia é acentuada 

pelas pequenas saliências que a pedra assume confirmando a direção vertical já 

evidenciada pela proporção do espaço construído.      
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Fig. 11 Sensação de escala do 

espaço do claustro 

Fig. 10 Proporção vertical da 

galeria do claustro 

Fig. 12 Detalhe da pedra da galeria pelo exterior 

Fig. 13 Detalhe do encontro da pedra 

e do reboco no interior 

Fig. 14 Detalhe da pedra que marca 

a subtração da matéria 
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Movimento e luz  

 

É identificada no lugar a coexistência de uma atmosfera por um lado familiar, no sentido de 

humanamente acessível, e por outro imponente e altiva. Esta não é necessariamente uma 

relação de aconchego, ou muito menos de “igual para igual”, mas sim do conforto de uma 

presença quase humana ainda que emocionalmente distante e fria. Proporcionando ao 

sujeito que o experimenta segurança e proteção na sua contenção, mantém uma presença 

imponente ao se conservar assertiva, confiante e independente. Reconhecemos a 

personalidade de uma mulher de rosto pálido e esculpido cuja presença nos é impossível 

não notar. Sem se impor, sem se exibir, sobressai na sua natural e poderosa autoridade. De 

simplicidade arrojada mas destituída de vaidade não consegue, nem tenta, ser humilde. 

Conserva-se independente num universo próprio. Não oferece ajuda nem se dirige a 

ninguém. Respeita na sua sabedoria, o caminho do próximo sem nunca lhe recusar uma 

palavra do coração quando solicitada.  

 

A experiência acima descrita relata o contacto com uma personalidade que remete para a 

especificidade do lugar de Santa Marta.  

Estando compreendida a sua personalidade, isto é, a maneira como o lugar se dá a 

conhecer, interessa ainda perceber o significado que transmite. As características que 

anteriormente referimos constroem de facto a “imagem” do lugar, porém estas por si só não 

correspondem a um significado. Tal como acontece nas relações humanas, conhecer a 

personalidade de uma pessoa corresponde ao que correntemente se reconhece enquanto a 

sua “maneira de ser”. Esta diz respeito ao seu modo de expressão mas não 

necessariamente ao significado do seu discurso. Este último é apenas apreendido através do 

contacto com o mesmo, ou seja, da relação que com ele é estabelecida.  

Assim, relativamente ao lugar de Santa Marta, interessou-nos numa primeira fase reconhecer 

a sua identidade através da leitura da sua “estrutura formal” (seus elementos concretos e 

reais) mas, é ultimamente através do contacto e da sua vivência que se torna possível a 

compreensão do conteúdo do seu discurso, isto é, do significado existencial que transmite 

ao Homem relativamente à sua posição e presença na realidade do seu contexto físico. 

Concluímos então que, se a personalidade representa o modo como o lugar dialoga, o 

significado corresponde ao seu conteúdo, ao que de essencial transmite através do mesmo. 
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Apesar de já na fase anterior termos iniciado a referência à natureza do seu significado, 

este torna-se de difícil compreensão quando associado exclusivamente à sua forma estática. 

Para a compreensão do mesmo será necessário ser feita menção à sua experiência num 

tempo real e não estático, ou seja, em movimento. Não falamos somente do movimento 

físico mas também do movimento do espirito. Há fatores tão importantes como as 

características da sua forma que contribuem para a realidade e concretude desta 

experiência cuja menção não fará sentido desligada da experiência propriamente dita. 

Referimo-nos, por exemplo, à presença da luz, ao modo como ressoa ou  as texturas do 

lugar, aos cheiros e temperaturas que em tanto contribuem para a construção da sua 

atmosfera, ao ritmo e velocidade que propõe ao conduzir o movimento do corpo… 

 

O lugar de Santa Marta é primeiramente reconhecido por entre um espaço de sombra. 

Enquanto espaço de passagem e mediação, quase ritual, este faz a transição entre o que 

ficou para trás e o que nos espera à frente. No lugar não se entra diretamente, este não se 

dá a conhecer assim tão obviamente. A qualidade mediativa deste espaço de transição é 

reforçada pelas portas desfasadas que interditam o contacto imediato entre as duas 

realidades. Reconhece-se um ambiente de sombra e silêncio que pede o abrandar da 

velocidade. Velocidade do movimento mas também do espirito.  

De tom frio e cor esbatida evidencia o contraste dos tons luminosos que agora se 

vislumbram por entre uma porta alta e pesada. Marca a passagem para uma “nova 

dimensão”, assumindo um discurso próprio que, como referimos anteriormente, se afasta 

daquela que deixamos no exterior. 

Na surpresa, somos silenciados e entusiasmam-se os sentidos. O ritmo calmo e sereno 

sossega-nos a seu tempo, dando lugar a uma quietude não por isso menos curiosa. A 

sensação de abrigo, de refúgio, advém da relação quebrada que estabelece com o 

exterior, por sua vez confirmada pela solidez da sua matéria. Por entre os arcos da galeria 

vislumbra-se um pedaço de céu destituído de qualquer contexto construído, situação que 

confirma a natureza deslocada da “realidade” anterior. 

Envolvidos na segurança da sua proteção, notamos o caracter majestoso do lugar. 

Naturalmente o olhar é direcionado para cima e instintivamente é adotada uma postura 

vertical, de respeito e silêncio. É atribuída ao lugar uma certa solenidade, uma certa 

autoridade que nos diz sermos pequenos.  
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Põe em evidência a nossa insignificante presença sem se quer para nós olhar. Não olha, 

não dirige a palavra. Não porque nos ignora mas porque confiante no mundo tão próprio 

nem sequer nos notou.  

Nisto interiorizamos a atenção e o espirito, “embrulhando-nos” em pensamentos nossos e 

meditando, solitários, sobre o peso do tempo e da nossa existência (figura 15). A dinâmica 

do percurso da galeria incita o movimento, uma velocidade e ritmo contínuo (figura 16). Na 

sua poderosa postura emana tal conhecimento, tal segurança e confiança que nos mostra 

apenas pela sua presença o quão pouco conhecemos; o quão pouco sabemos sobre nós e 

sobre o mundo. Com uma sensação de perda, procuramos uma resposta. À volta da 

galeria seguimos a sua presença, seguimo-la mais com a mente que com o corpo, embora 

este último não cesse o movimento que anteriormente iniciou. É gerado, através da sombra 

esbatida e do silêncio, um ambiente propício à introspeção. 

 

 

 

Fig. 15 A freira no jardim murado 

 

A galeria, que formaliza um percurso sem um princípio e fim marcados, simboliza aqui a 

procura indeterminada daquela resposta pela qual tanto ansiamos. Como já havemos feito 

anteriormente referência, o facto de a arcada ser percebida (em movimento) enquanto plano 

quase contínuo, traduz um enfoque dado ao caminho do percurso e não, como se esperaria 

ao jardim que encerra no seu centro.  
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Solitários, cansados e perdidos no “eu”, reconhecemos com melancolia a derrota e 

insatisfação da busca que tão inquietamente se havia iniciado. É então que, na nossa 

serena inércia, por entre o espaçamento dos pilares da arcada57 , o jardim assume um 

imenso impacto determinando novos nexos e relações. 

 

 

“The enclosed garden is both a landscape without a horizon 

and a room without a ceiling. It is a landscape expansiveness 

and domestic size together within a single space.”58 

Rob Aben e Saskia de Wit 

 

 

Exteriorizando a atenção, o tempo para perante um cenário de impacto luminoso. O ritmo é 

agora mais fluído e livre da procura e consciência da finitude. As texturas, as cores, os 

cheiros, os sons, ganham vida, estimulando os sentidos para qualquer que nos é exterior 

(figura 17). Notamos as suas cores vibrantes, o verde-escuro, viçoso e fresco que reage 

numa deliciosa melodia com a fonte de pedra que encerra no seu centro.  

Vindo ao nosso auxílio com amizade, humilde na sua simplicidade mas não por isso menos 

nobre, transmite serenidade envolvendo quem o aceita na sua paz. As texturas recortadas e 

mais orgânicas, bem como a arcada de pedra, que agora circunda o jardim por fora, 

constroem e participam do universo natural do jardim. Os mesmos pesados pilares do 

interior da galeria assumem, no contacto com o ambiente do jardim, uma secção diferente 

prolongando uma esguia saliência que os transfigura e os torna mais esbeltos e delicados. 

Neste ambiente é sentido um “tom terno”, uma temperatura sensível e brilhante que propõe 

a paz e contemplação enquanto resposta ao que anteriormente “procurávamos”.    

O espaço centralizado do jardim volta a acentuar a direção vertical, desta vez absoluta. A 

moldura formalizada pelo perímetro superior do claustro revela um “pedaço de céu” que se 

expande verticalmente para lá do que a vista alcança.  

Comunica uma energia tranquila e inesgotável. Abre-nos o seu coração (figura 18).  

                                                           
57 A distância (3m) entre os pilares é agora percecionada na sua verdadeira grandeza, formalizando um 

diálogo direto entre o jardim e a galeria. 
58 ABEN, Rob e WIT, Saskia de, “Enclosed Garden: History and Development of the Hortus Conclusus and its 

Reintroduction into the Present-day Urban Landscape”, 010 Publishers, 1999, p.210 
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Ensina-nos a olhar para dentro e depois, a beleza de olhar para fora. Perdermos o 

horizonte e notamos a abundancia do céu, do imaterial (figura 19). Fala-nos do infinito e 

responde-nos ao propósito da existência.  

Mostra-nos a felicidade de não controlarmos o tempo e o destino, em não o tentarmos 

controlar. Este é um lugar onde relembramos a “verdade”, onde reencontramos o equilíbrio.  

O enorme gosto que temos em contemplar basta-nos. Isolados, olhamos em frente como se 

o nosso corpo estivesse ali mas a alma visse mais longe.  

Desta forma, a presença do infinito oferece-nos resposta à interrogação proposta pela nossa 

sólida presença na terra demonstrando a totalidade da nossa existência pela compreensão 

do que nos rodeia. Através de uma experiência que não encontra horizonte, reconhecemos 

uma linha imaginária que une a terra e o divino numa relação sem tempo, de conforto e 

confiança. 

Abstendo-nos do demais desenvolvimento desta experiência de tão denso significado, 

passamos a citar uma passagem da autoria de Hermman Hesse que de forma tão eloquente 

exprime aquilo que procuramos descrever. 

 

 

“Para onde me conduzirá ainda o meu caminho? É um 

caminho louco, anda às curvas, anda talvez em círculos. 

Que vá por onde quiser, eu segui-lo-ei. 

Sentia no seu peito o maravilhoso palpitar da alegria. 

De onde, perguntou ao seu coração, te vem esta felicidade? 

Virá deste bom e longo sono que tanto me aliviou? (…) Ou 

de eu estar enfim vazio, da minha fuga ter terminado, de eu 

ser novamente livre, como uma criança debaixo do céu? Ah, 

como é bela esta fuga, esta libertação! Como o ar deste 

lugar é puro, como é bom respirar!”59 

Hermann Hesse 

 

 

 

                                                           
59 HESSE, Hermann, “Siddhartha, um poema indiano”, ed. Casa das Letras, 2007, p.102 
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Fig. 16 Sombra da arcada no interior do claustro (ambiente introspetivo) 

Fig. 17 Cor, textura e luz do ambiente do jardim Fig. 18 Centro do jardim 

Fig. 19 O impacto do céu e a presença da relação vertical enquanto "infinita" 



 

 

41 

 

3. A presença constante do Genius Loci 

 

 Pertinência da análise histórica 

 

No capítulo anterior mencionámos o facto de a identidade do lugar se manter constante ao 

longo do seu desenvolvimento, uma vez que esta corresponde a uma qualidade que lhe é 

própria e natural. Vimos também que através da arquitetura o Homem torna visível não a 

totalidade do seu significado mas apenas aspetos dela60. Assim através da história, isto é, 

através do desenvolvimento do lugar ao longo do tempo, a arquitetura preserva o genius 

loci ao transmitir, tornar presente, o seu significado criando novos nexos relativamente ao 

mesmo61. Desta forma reconhecemos que, através da análise da história, desenvolvimento 

no tempo, de um lugar nos será possível reconhecer não só uma identidade constante mas 

também os nexos que as várias intervenções criaram ao tornarem presente o seu significado. 

Uma vez que é apenas pela experiência das “coisas” concretas do lugar que se torna 

possível compreender o seu significado, é reconhecido o facto de a análise histórica por si 

só não permitir a sua compreensão. Assim, neste âmbito, a investigação histórica tem 

apenas pertinência a par da experiência presente do lugar. Através desta investigação é 

possível, não só corroborar a constância do genius loci (identificado pela experiência do 

lugar no tempo presente) mas também, reconhecer um significado cuja compreensão é 

impossibilitada pela sua degradação profunda, não necessariamente física mas sim do 

ponto de vista da sua identidade, representando, neste caso, um auxílio no âmbito da sua 

leitura.  

Distinguimos então duas razões principais que traduzem a pertinência da investigação 

histórica no processo e âmbito de uma leitura fenomenológica do lugar. No entanto 

interessa ainda especificar o que da história do lugar interessará enquanto auxílio na 

compreensão do significado do lugar.  

                                                           
60 Reveja-se nota 40 e o que Norberg-Schulz expõe sobre a capacidade da arquitetura transmitir parte do seu 

significado: “ (…) Evidently a work of architecture does not make a total world visible, but only certain of its 
aspects.” in NORBERG-SCHULZ, Christian, “Heidegger’s thinking on architecture”, 1983, in NESBITT, Kate, 

“Theorizing a new agenda for architecture: an anthology of architectural theory, 1965-1995”, Princeton 

architectural press, New York, 1996, p.437 
61 Reveja-se nota 41 e o que Norberg-Schulz determina ser o papel da arquitetura na história e desenvolvimento 

de um lugar: “ (…) To protect and conserve the genius loci in fact means to concretize its essence in ever new 
historical contexts. (…) ” in NORBERG-SCHULZ, Christian, “Genius Loci: Towards a Phenomenology of 

Architecture”, Edinburgh, ed. Rizzoli, 1991, p.18 
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Relembrando o facto de a arquitetura traduzir uma interpretação62 do significado do lugar 

ao torna-lo presente, devemos explicitar o facto de nesta investigação ter interesse, não uma 

pesquisa exaustiva e detalhada dos seus dados cronológicos mas sim o entendimento das 

intenções que fundamentaram as várias intervenções, através da compreensão da 

abordagem assumida pelos seus autores. Desta forma será pertinente recorrer ao estudo e 

análise de documentos, escritos ou desenhados, que traduzam as intenções de quem 

participou na sua idealização nomeadamente o(s) arquiteto(s), dono(s) de obra, etc.63 Será 

ainda importante referir o facto de estas intenções representarem soluções que se encontram 

moldadas e sujeitas à especificidade do momento do curso da história onde se inserem e a 

que pertencem pelo que se torna relevante não as referir desligadas do seu contexto 

histórico (cultural, político, económico e social). Por outro lado, será igualmente pertinente a 

referência a documentos que descrevam o contacto de quem ao longo do tempo viveu o 

lugar com vista o entendimento do significado apreendido nas suas experiências.64  

 

 

 História e desenvolvimento do lugar 

 

No caso do lugar de Santa Marta, apesar do objetivo, tal como referido anteriormente, não 

ser a exposição de uma cronologia detalhada do seu desenvolvimento, reconhece-se a 

pertinência, dadas as contribuições tão distintas de cada uma das suas fases de 

intervenção, da apresentação das intenções inerentes ao seu desenvolvimento seguindo a 

sua cronologia. Estas intenções devem, assim, ser enquadradas nos seus contextos político e 

económico; social e programático (ligadas ao dono de obra); estilístico (arquiteto e tipo de 

influencias estilísticas); etc., sendo seguida uma lógica evolutiva com vista um discurso 

coerente e compreensível. Uma vez que muito pouco se encontrou relativamente a 

testemunhos de experiências do lugar contadas na primeira pessoa, a investigação que 

iremos realizar terá por base factos da história que só por si não revelam a presença 

                                                           
62 Chamamos a atenção para o facto de o termo “interpretação” representar a ação de tornar presente o 

significado de um lugar por meio de uma subjetividade que por ser “existencialmente verdadeira” não representa 

uma interpretação individual mas sim a tradução de algo comum ao homem enquanto existência.  
63 ABREU, Pedro Marques de, “Palácios de Memória II: a revelação da arquitectura” – volume I – secção 

teórica “O Processo de Leitura do Monumento”, tese de doutoramento, Faculdade de Arquitectura da 

Universidade Técnica de Lisboa, 2007, p.284 
64 ABREU, Pedro Marques de, “Palácios de Memória: a revelação da arquitetura” – volume I – secção teórica 

“O Processo de Leitura do Monumento”, 2007, Op.cit, p.285 
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constante de uma identidade. Desta forma, a intenção desta análise, não podendo alcançar 

o propósito de corroborar o significado do lugar pela experiência de outrem, tem como 

principal objetivo o entendimento dos fatores externos por forma a compreender um lugar de 

desenvolvimento complexo cujas intervenções em muito dependeram do contexto histórico 

em que se inseriram. 

As diferentes fases foram divididas em cinco principais momentos de intervenção que 

moldaram o lugar em análise. Serão apresentados factos históricos que pretendem 

relacionar o contexto histórico (cultural, político, económico e social) com as consequentes 

soluções formais (arquitetura e linguagem) que condicionaram e foram condicionadas pela 

função e apropriação do espaço, bem como, pelas práticas do quotidiano que marcaram a 

sua existência.  

 

 

 - FASE 1: De Asilo a Convento 

 [1569 – 1602] 

 

1.1 [1569 – 1583] : Fundação de Asilo de Santa Marta 

 

O Asilo de Santa Marta foi criado, em 1570, com o objetivo de acolher “donzellas nobres 

e honradas”65, órfãs das famílias vítimas da “peste grande” de Lisboa de 1569. Assim, com 

o apoio dos Padres de São Roque da Companhia de Jesus, é fundada uma Casa de 

Recolhimento financiada pelo Rei D. Sebastião. 

Para sua edificação, foram vendidas casas e um terreno junto à estrada das portas de Santo 

Antão66, atual rua de Santa Marta, com um pedaço de horta, pomar e todo cercado67. Este 

terreno situado nos arrabaldes68 da cidade de Lisboa, fora da cerca fernandina, foi 

                                                           
65 “Mosteyro das Religiosas de S. Marta de Serafica Ordem de S. Francisco”, Capítulo VIII, 1707 in “História 

dos Mosteiros, Conventos e Casas Religiosas de Lisboa na qual se dá a notícia da fundação e fundadores das 

instituições religiosas, igrejas, capelas e irmandades desta Cidade”, Imprensa Municipal de Lisboa, Lisboa, 

1972, Tomo II, p. 364 
66 Atual rua de Santa Marta antigamente denominada estrada de Andaluz ou das Portas de Santo Antão foi, 

desde a época romana, uma artéria urbano muito importante de entrada na cidade. “Terá uma légua de 
comprido, por outro lado é povoado por grandes e nobres casas, no outro por fertilíssimas hortas” in OLIVEIRA, 

Frei Nicolau de, “Livro das Grandezas de Lisboa” 
67 Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, Lisboa, Atelier Cidade Aberta, 

Arquitectura, Planeamento, Artes Plásticas, Junho 1988, p.126 
68 “Não receamos considerar a área em que se construiu a casa de recolhimento de Santa Marta, como 
arrabalde da cidade, tanto mais que, pela morfologia urbana, e a própria designação de “ruas direitas” estes 
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escolhido de modo a que fosse possível para implantação, não só um ambiente fértil e 

saudável mas também um lugar suficientemente povoado para garantir segurança e 

assistência.69 Por outro lado será de importante referência o facto de esta ser uma zona 

habitada essencialmente por nobres que em tanto influenciaram o desenvolvimento deste 

lugar, como iremos ver ao longo desta investigação70. 

As jovens asiladas tinham tal predisposição para o recolhimento que, vivendo em clausura 

voluntária sob proteção e orientação religiosa dos Padres da Casa de São Roque, 

mandaram edificar e adaptar nas casas compradas as funções necessárias à vida de 

Mosteiro: igreja da invocação de Santa Marta; dormitório; refeitório; hortas e outras 

oficinas71. Os Padres protetores, vendo a dedicação e vocação religiosa desta Casa, 

recorrem ao Arcebispo de Lisboa que, por sua vez, solicita ao vaticano as devidas 

autorizações para a reconversão do Asilo em Mosteiro72. Em 1577, através de um breve 

passado pelo Papa Gregório XIII, é autorizada a transformação em Casa de Religiosas 

Clarissas, regulada pela regra de Santa Clara. Esta regra, escrita por Santa Clara sob 

influência dos ideais de S. Francisco de Assis e aprovada em 1253, exigia a clausura, a 

pobreza e proibia a posse de bens. 

 

1.2 [1583 – 1602] : Reconversão em Convento, primeiro projeto  

 

O Asilo é oficialmente reconvertido em Mosteiro em 158373, altura em que o Arcebispo de 

Lisboa pede autorização, por reconhecer a severidade da primeira regra, para a instituição 

                                                                                                                                                                          
eixos constituíram, “saídas da cidade”.” in Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do 

Capítulo, Lisboa, Atelier Cidade Aberta, Arquitectura, Planeamento, Artes Plásticas, Junho 1988, p.9 
69 SIMÕES, Lígia Paula, “Arquitectura Monástica de Clarissas em Portugal”, Tese de Doutoramento da Escuela 

Superior de Arquitectura, Universidade da Coruña, Departamento de Construccions Arquitectónicas, Volume I, 

2008, p.90 
70 Relativamente ao carácter da antiga rua das Portas de Santo Antão, atual rua de Santa Marta: “Terá um 
quarto de légua de comprido, por outro lado é povoado por grandes e nobres casas, no outro por fertilíssimas 
hortas.” OLIVEIRA, Frei Nicoulau de, “O Livro das Grandezas de Lisboa”, 1620 
71 SARAIVA, José Mendes da Cunha, Documentos da fundação do Convento de Santa Marta de Jesus em 

Lisboa, Lisboa, Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, 1948 
72 “Mosteyro das Religiosas de S. Marta de Serafica Ordem de S. Francisco”, Capítulo VIII, 1707 in “História 

dos Mosteiros, Conventos e Casas Religiosas de Lisboa na qual se dá a notícia da fundação e fundadores das 

instituições religiosas, igrejas, capelas e irmandades desta Cidade”, Imprensa Municipal de Lisboa, Lisboa, 

1972, Tomo II, p. 365 
73 Em geral, na bibliografia consultada, é mais recorrente a referência à casa de religiosas enquanto Mosteiro 

que enquanto Convento. Tal acontece, talvez porque na altura em que foi edificado o Mosteiro se encontrava 

fora do centro urbano, nos arrabaldes, passando a estar integrado no centro urbano apenas após a 

transformação dos limites paroquiais por carta régia, após o terramoto de Lisboa de 1755. Assim, como 
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da segunda regra de Santa Clara (Urbanistas), sob a invocação de Santa Marta74. Esta 

segunda regra75 provém da primeira exigindo igualmente a clausura com a variação de 

admitir propriedades.  

Entram no convento, enquanto fundadoras, três freiras provenientes do Convento de Santa 

Clara de Santarém76, descritas como “todas tres muy nobres por sangue e mays nobres 

ainda por virtudes”77, com o intuito de instruírem as recolhidas na regra espiritual instituída. 

As religiosas viviam com base num quotidiano rígido e regrado, com obrigações e horários 

estipulados78. Para apoio em certas lidas contratavam, não só auxiliares à vida religiosa, 

mas também trabalhadores como pasteleiros; lavadeiras; médicos; criados da cerca para 

manutenção dos jardins e hortas; etc.79. Na vida do quotidiano a comunidade deste 

Convento era assistida por freiras Conversas que realizavam trabalhos manuais e 

orientavam a organização da casa, dispensando o recurso a criadas particulares.  

Sendo um Mosteiro feminino, dependiam também do apoio espiritual das Ordens 

masculinas. Desta forma, os Padres da Casa de São Roque de Lisboa continuaram a ter 

uma presença importante no quotidiano religioso, apoiando-as sempre que necessário. Por 

outro lado, vivendo com grandes dificuldades económicas, este grupo de religiosas 

dependia financeiramente do mecenato de famílias nobres visto que a mendicidade lhes era 

proibida por viverem em clausura.  

Durante as décadas de 1580 e 1590 as Clarissas de Santa Marta conseguem reunir 

fundos monetários suficientes, através de dotes e doações, por forma a encomendarem o 

                                                                                                                                                                          
veremos mais à frente, em 1769, o Convento passou a pertencer à “nova freguesia de Santa Joana” que definiu 

novos limites administrativos. 
74 “Mosteyro das Religiosas de S. Marta de Serafica Ordem de S. Francisco”, Capítulo VIII, 1707 in “História 

dos Mosteiros, Conventos e Casas Religiosas de Lisboa na qual se dá a notícia da fundação e fundadores das 

instituições religiosas, igrejas, capelas e irmandades desta Cidade”, Imprensa Municipal de Lisboa, Lisboa, 

1972, Tomo II, p. 366 
75 Criada pelo Papa Urbano IV e aprovada em 1263. 
76 “Mosteyro das Religiosas de S. Marta de Serafica Ordem de S. Francisco”, Capítulo VIII, 1707 in “História 

dos Mosteiros, Conventos e Casas Religiosas de Lisboa na qual se dá a notícia da fundação e fundadores das 

instituições religiosas, igrejas, capelas e irmandades desta Cidade”, Imprensa Municipal de Lisboa, Lisboa, 

1972, Tomo II, p. 366 
77 “Mosteyro das Religiosas de S. Marta de Serafica Ordem de S. Francisco”, Capítulo VIII, 1707, Op.cit 
78 A Madre Superiora Maria do Presépio manda compilar um livro onde são definidas, pormenorizadamente, as 

regras a obedecer relacionadas com a clausura (definindo o comportamento no contacto com a porta superior e 

inferior, grades e pessoas de fora); com o hábito das freiras; com a maneira de estar no dormitório; com o 

exercício do quotidiano e a doença; com o silêncio e o jejum; com o Capelão, Procurador, Abadessa e 

Cardeal; com a receção do Sacramento; entre outros. in CLARA DE ASSIS, Santa; ENCARNAÇÃO, Maria da, 

Soror, “Regra da Bemauenturada Sancta Clara & Constituições do Mosteiro de Sancta Martha de Iesu, impresso 

por ordem & mandado da Madre Soror da Encarnação hu[m]a das fundadoras & segunda Abadessa da dita 

casa”, anno MDLXXXI (1591), Lisboa 
79 “Primeiro livro da razão do Convento de Santa Marta”, AHMF - “Cartório de Santa Marta de Jesus”, liv.144 
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primeiro projeto80 de transformação do edifício de Recolhimento em Mosteiro. O projeto da 

autoria do arquiteto régio Nicolau de Frias apesar de não ter sido concluído, foi base para 

a edificação da capela-mor; parte do corpo da igreja; cozinha; refeitório; e outras 

dependências que vieram modificar substancialmente os espaços existentes enquanto 

Recolhimento81.  

Em 1588, D. Helena de Sousa82, é aprovada enquanto patrona da capela-mor pelo 

monarca D. Filipe I. D. Helena, instalada numa residência junto ao Convento (onde se situa 

hoje o antigo Palácio dos Condes de Redondo) e sendo a mais importante doadora da 

época, suportou todos os custos da capela-mor e as despesas de decoração que incluíram 

“ornamentos, peças de prata, e tudo mais”83; perpetuou-se ao pagamento de uma renda 

anual para a abertura de uma porta de comunicação84 com as casas que possuía junto à 

capela-mor, bem como, para a construção da sua capela sepulcral85, também, na capela-

mor. Em termos arquitetónicos conhece-se pouco deste primeiro projeto uma vez que, nos 

dias de hoje nada resta para o documentar86, excetuando um apontamento do retábulo e o 

teto da capela-mor, como iremos referir adiante.  

Foi com a finalização das obras de parte do corpo da igreja e da obra da capela-mor que, 

em 1593, se procedeu à pintura do seu teto. Este, que ainda hoje persiste intacto por cima 

de um outro rebaixado (construído numa fase seguinte), foi concebido em forma de 

masseira87 e decorado com “eruditas composições maneiristas”88 em estuque-relevado89. 

                                                           
80 Este foi o primeiro grande projeto encomendado para a adaptação das casas às fundações de Convento 

uma vez que as adaptações feitas ainda enquanto Asilo consistiram em pequenas intervenções, provavelmente 

sem projeto.  
81 Este incluía a Igreja para o culto, oficinas da igreja e do mosteiro, locutórios, casa da Senhora Abadessa, 

casas da roda, casa do capítulo, coro e claustro. in IAN/TT, AHMF - “Cartório de Santa Marta de Jesus”, Cx. 

154, documento 70-39, citado por MENDONÇA, Isabel Mayer Godinho, “Um tecto quinhentista na capela-

mor da igreja do Convento de Santa Marta”, in Monumentos, nº17, Lisboa, DGEMN, Setembro 2002, pp.125-

131 
82 Filha do governador do Brasil e mulher de Diogo Lopes de Lima falecido em Alcácer Quibir. 
83 IAN/TT, AHMF - “Cartório de Santa Marta de Jesus”, Cx. 152, documento 23-6, citado por MENDONÇA, 

Isabel Mayer Godinho, “Um tecto quinhentista na capela-mor da igreja do Convento de Santa Marta”, in 

Monumentos, nº17, Lisboa, DGEMN, Setembro 2002, pp.125-131 
84 De modo a “poder entrar todas as vezes que tiver devação em o dito mosteiro”. Após a sua morte, a 

comunicação com o convento deveria fechar-se “de pedra e cal” para não se poder voltar a abrir. SARAIVA, 

José Mendes da Cunha, Documentos da fundação do Convento de Santa Marta de Jesus em Lisboa, Lisboa, 

Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, 1948 
85 Com efeito, foi colocada no lado da Epístola da capela-mor uma inscrição em sua “memória” e sobre ela a 

pedra de armas dos Lima e Sousa e sobre ela a pedra de armas dos Lima e Sousa.  
86 SERRÃO, Vitor, “O Arquitecto Maneirista Pedro Nunes Tinoco. Novos documentos e obras (1616-1636)” in 

Separata do Boletim Cultural de Assembleia Distrital de Lisboa, III série, nº LXXXIII, Lisboa, Assembleia Distrital de 

Lisboa, 1977, p.20  
87 Este teto encontra-se hoje intacto por cima do atual teto da capela-mor.  
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Não nos interessando no contexto do presente trabalho a descrição pormenorizada desta 

obra, interessa apenas referir o facto de a mesma revelar um “encomendador erudito e 

atento às últimas novidades artísticas”90 demonstrando a influência que os doadores nobres, 

neste caso os mecenas91 da capela-mor, tinham nas escolhas de carácter sobretudo 

ornamental no Convento de Santa Marta92.  

 

- FASE 2: Extensão do Convento 

 [1612 - 1693] 

 

2.1 [1612 – 1636] : Nova igreja e expansão das dependências Conventuais 

 

Apesar das obras substanciais edificadas no fim do século XVI, o primeiro projeto não 

chegou a concretizar a funcionalidade e monumentalidade adequadas à vida e 

espiritualidade de Santa Marta. Assim, em 1612, consequência do “bom governo”93 das 

freiras, foi possível dar início a novas obras segundo um novo projeto encomendado ao 

arquiteto régio Pedro Nunes Tinoco (figura 20). O novo desenho pretendia ampliar e 

reorganizar a estrutura conventual de modo a servir uma função mais utilitária e, no caso do 

local de culto, dotá-lo de “proporçam com grandeza sufficiente pera igreja de Religiosas”94.  

                                                                                                                                                                          
88 MENDONÇA, Isabel Mayer Godinho, “Um tecto quinhentista na capela-mor da igreja do Convento de Santa 

Marta”, in Monumentos, nº17, Lisboa, DGEMN, Setembro 2002, p.125 
89 No contexto da arquitetura religiosa da época, este teto juntamente com os seus estuques decorativos é 

considerado uma peça rara uma vez que, por norma, outros exemplos encontrados em Portugal são mais 

“simples e de carácter marcadamente arquitetónico”. in MENDONÇA, Isabel Mayer Godinho, “Um tecto 

quinhentista na capela-mor da igreja do Convento de Santa Marta”, 2002, Op.cit, p.129 
90 MENDONÇA, Isabel Mayer Godinho, “Um tecto quinhentista na capela-mor da igreja do Convento de Santa 

Marta” 2002, Op.cit, p.131 
91 Referimo-nos aqui, aos mecenas da capela-mor já mencionados acima, D. Helena de Sousa e o seu marido, 

D. Diogo Lopes de Lima. 
92 Poucos anos antes, em 1584, trabalha também no Convento o pintor régio de Filipe I, Amaro do Vale, ao 

qual se atribui a autoria do desenho do retábulo da capela-mor que enquadrava uma pintura de “Cristo em 

Casa de Marta”. SERRÃO, Vitor, “O Arquitecto Maneirista Pedro Nunes Tinoco. Novos documentos e obras 

(1616-1636)” in Separata do Boletim Cultural de Assembleia Distrital de Lisboa, III série, nº LXXXIII, Lisboa, 

Assembleia Distrital de Lisboa, 1977, p.19 
93 “Mosteyro das Religiosas de S. Marta de Serafica Ordem de S. Francisco”, Capítulo VIII, 1707 in “História 

dos Mosteiros, Conventos e Casas Religiosas de Lisboa na qual se dá a notícia da fundação e fundadores das 

instituições religiosas, igrejas, capelas e irmandades desta Cidade”, Imprensa Municipal de Lisboa, Lisboa, 

1972, Tomo II, p. 367 
94 “Mosteyro das Religiosas de S. Marta de Serafica Ordem de S. Francisco”, Capítulo VIII, 1707, Op.cit, 

p.367 
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A nova igreja foi construída dentro da existente, adaptando a capela-mor do primeiro 

projeto a um corpo com dimensões “mais avantajadas”95. As paredes da nova capela-mor 

revestiram pelo interior as antigas, escondendo-as, como se constituíssem uma membrana 

dupla.96 A implantação e a estrutura do convento, condicionadas por esta pré-existência, 

seguiram conceptualmente a fórmula funcional ligada à regra espiritual que o Convento 

respeitava.  

Consequência da clausura obrigatória, o projeto relevou em grande medida os pontos de 

contacto entre as realidades distintas do interior e do exterior da vida Conventual, 

desenhando-os engenhosamente através de “elementos construtivos de transição”97, com 

base em regras gerais definidas para o traçado de Conventos de Clarissas. Este 

pensamento refletia não só a posição do Convento na Cidade, mediando o contacto 

interior-exterior através de muros; janelas; portas; e gradeamentos mas também, a 

coexistência no mesmo espaço, do isolamento das clarissas e da presença de entidades 

exteriores à sua comunidade, permitindo e gerindo a convivência das duas através de 

paredes grossas ou duplas; rodas; e espaços em duplicado98 (figura 21).  

 

O território da cerca era murado em todo o seu perímetro quebrando não só o contacto 

físico mas também visual recíproco entre o interior e o exterior. Se no interior as freiras têm 

oportunidade de viver em clausura sem a interferência do que está extramuros, habitando 

uma dimensão com uma realidade paralela, no exterior, o lugar do Convento, sentido como 

uma barreira física na Cidade, revela aos transeuntes através dos seus muros, apontamentos 

                                                           
95 SERRÃO, Vitor, “O Arquitecto Maneirista Pedro Nunes Tinoco. Novos documentos e obras (1616-1636)” in 

Separata do Boletim Cultural de Assembleia Distrital de Lisboa, III série, nº LXXXIII, Lisboa, Assembleia Distrital de 

Lisboa, 1977, p.20/21 
96 ANCIÃO, José Manuel, “ O Mosteyro de Sancta Martha: Monografia do antigo Covnento / Hospital de 

Santa Marta de Lisboa”, Edição Liga dos Amigos do Hospital de Santa Marta, Lisboa 2010, p.55 
97 SIMÕES, Lígia Paula, “Arquitectura Monástica de Clarissas em Portugal”, Tese de Doutoramento da Escuela 

Superior de Arquitectura, Universidade da Coruña, Departamento de Construccions Arquitectónicas, Volume I, 

2008, p.181 
98 Correspondendo aos espaços coabitados pelas freiras e por indivíduos exteriores, fossem estes fiéis ou 

auxiliares do culto, foram previstos dois grandes momentos de mediação: a igreja e a portaria. O acesso dos 

fiéis à igreja, ao contrário do que acontece nos conventos masculinos, era feito lateralmente através de 

pequenos adros que o distanciavam da rua, salvaguardando o carácter mais reservado desta comunidade. 

Dentro do local de culto distinguiam-se, através da formalização de “espaços em duplicado”, o corpo da igreja 

e o coro-baixo, correspondentes à “igreja de fora” e à “igreja de dentro”, permitindo a participação na missa 

das duas entidades evitando o contacto direto entre elas. Por outro lado, o contacto visual e físico das religiosas 

com o exterior, geralmente familiares, acontecia na portaria recorrendo-se a parlatórios, grades e panos para o 

controlar. Os gradeamentos e as janelas funcionavam como elementos permeáveis de mediação secundários 

uma vez que, operando apenas enquanto barreiras físicas, controlavam visualmente a presença das duas 

realidades, por exemplo, através da profundidade no caso das janelas. in SIMÕES, Lígia Paula, “Arquitectura 

Monástica de Clarissas em Portugal”, 2008, Op.cit, p.183-197 
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de um ambiente natural que induz a existência de uma vida misteriosa cujo contacto lhes é 

negado, potenciando o deleite e o sonho com um lugar quase mágico.99 No caso de 

necessidade de aberturas no muro, estas eram filtradas através da “dilatação da sua 

membrana contínua” (bolsas ou incisões), desenvolvendo espaços sequenciais em sifão.100   

Estas estruturas destacam-se na cidade pela sua massa em estilo de “fortaleza”, e pela 

consequente capacidade de criar no interior ambientes propícios à meditação e paz. 

Encerrando em si todas as funções necessárias ao quotidiano, correspondem a sistemas 

autossuficientes comparáveis à ideia de Cidade, sendo por vezes referidas enquanto 

“edifício-cidade”101. Os jardins, hortas, pomares, reservas de água e espaços de lazer que 

configuravam o “exterior” do território da cerca criavam um ambiente marcado pela 

luminosidade e frescura convidativo não só à meditação e repouso mas também ao 

exercício físico, lazer e deleite. Aqui tinham a possibilidade de cultivar os seus vegetais e 

frutos tendo por isso que recorrer menos ao exterior para subsistência.102  

Supõe-se que o caso do território da Cerca de Santa Marta tenha seguido o mesmo 

modelo, conhecendo-se, através de um testemunho de 1707, uma “cerca muyto larga, na 

qual as muytas arvores de que está povoada servem de ministrar fructos a seo tempo para 

provimento da Communidade, e tambem, o que nam he menos importante, pera recreação 

e alivio das Religiosas”103. Assim, o território da cerca assumia um papel preponderante na 

vida desta comunidade que vivia em clausura, oferecendo sustento, momentos de lazer, 

recriação e, acima de tudo, saúde física e mental. Através da análise de cartografias de 

Lisboa, como a desenhada por Filipe Folque em 1850 ou por Francisco Goullard em 

1875, é possível a imaginar o que poderá ter sido o território da cerca de Santa Marta. 

Ambos os documentos denunciam questões diferentes que ajudam à compreensão da 

totalidade deste lugar da cerca. Segundo Goullard são percetíveis, dentro do território da 

cerca, dois tipos de jardim organizados segundo estruturas diferentes. Num território que 

seguiria naturalmente as cotas do terreno deduz-se a existência de um outro, escavado 

                                                           
99 SIMÕES, Lígia Paula, “Arquitectura Monástica de Clarissas em Portugal”, 2008, Op.cit, p.181 
100 SIMÕES, Lígia Paula, “Arquitectura Monástica de Clarissas em Portugal”, 2008, Op.cit, p.182 
101 Paralelamente ao que acontece no meio urbano seria no edifício do Convento que as religiosas 

desempenhavam tarefas práticas do dia-a-dia e no território da cerca que encontravam a possibilidade de sair 

para o exterior. In SIMÕES, Lígia Paula, “Arquitectura Monástica de Clarissas em Portugal”, 2008, Op.cit, 

p.118 
102 SIMÕES, Lígia Paula, “Arquitectura Monástica de Clarissas em Portugal”, 2008, Op.cit 
103 “Mosteyro das Religiosas de S. Marta de Serafica Ordem de S. Francisco”, Capítulo VIII, 1707 in “História 

dos Mosteiros, Conventos e Casas Religiosas de Lisboa na qual se dá a notícia da fundação e fundadores das 

instituições religiosas, igrejas, capelas e irmandades desta Cidade”, Imprensa Municipal de Lisboa, Lisboa, 

1972, Tomo II, p. 372 
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dentro do primeiro e composto por patamares que geometrizavam as cotas originais. 

Rodeado de elementos verdes selvagens, este jardim construído seria estruturado através de 

três eixos principais, perpendiculares ao edifício do Convento, que permitiriam o 

atravessamento artificial da propriedade, desde a cota do convento até à cota superior do 

terreno. A planta de Folque (figura 22), bastante sugestiva no âmbito da atmosfera deste 

lugar, remete para um espaço onde os três percursos, passeios mediativos de eleição das 

freiras, parecem caracterizar um espaço propício à meditação. Estes culminariam num 

patamar associado a uma cota mais elevada que, olhando sobre o edifício do convento, 

privilegiaria a direção paralela insinuando um local de paragem e contemplação. Neste 

patamar superior é sugerida a existência de um lago, poço e casa de fresco que remetem 

para atividades de lazer e deleite. A ligação do Convento ao território da cerca seria feita 

através de uma escada articulada com o prolongamento da ala Sul do claustro que, como 

iremos verificar mais à frente, organizava todas as dependências conventuais em seu redor. 

Nota-se ainda a Norte um pequeno território que, pela sua estrutura geométrica (em 

“canteiro”) e pela localização próxima ao edifício do Convento, funcionaria enquanto 

espaço de horto remetendo para a autossuficiência, já referida, praticada na maioria dos 

espaços conventuais.    
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Fig. 20 Planta do piso térreo do edifício do Convento – Esquema programático (sem escala) 

1 - Igreja; 2 - Coro-Baixo; 3 - Portaria; 4 - Passagem do edifício para o jardim da cerca; 5 - Refeitório 

(suposição); 6 - Cozinha (suposição); 7 - Sala do Capítulo  

     Estrutura original  

     Área do Convento 

     Construções Posteriores 
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Fig. 21 Esquema da espessura da parede enquanto elemento de mediação entre a igreja “dos 

fiéis” e o claustro da vida em clausura (com base na igreja do Convento de Santa Clara a Nova 
de Coimbra) 

Fig. 22 Ambiente da cerca do Convento de Santa Marta - excerto da cartografia de Lisboa da 

autoria de Filipe Folque, 1857 (sem escala) 
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Descrito o papel substancial que a regra espiritual assume no desenho funcional dos vários 

espaços conventuais, é importante e não menos essencial mencionar a influência que o 

contexto estilístico, bem como, a experiencia e antecedentes profissionais do autor, tiveram 

na linguagem e tipologia adotadas pelo arquiteto Pedro Nunes Tinoco no caso especifico 

do projeto em análise.  

Tipologicamente inserido no “estilo chão”104, na sua conceção o arquiteto foi altamente 

influenciado por dois fatores principais: estética maneirista introduzida em Portugal pelo 

engenheiro e arquiteto militar holandês Fillippo Terzi; e pelos modelos de raiz vernácula dos 

edifícios desenvolvidos para a Companhia de Jesus105.  

Fillipo Terzi, especialista em construção de fortalezas, introduziu uma estética maneirista 

através da qual instruiu uma série de discípulos seus com base numa nova “escola de 

arquitetura em Portugal”106. Por sua vez, o arquiteto Baltazar Alvares, discípulo de Terzi, é 

considerado mentor de Pedro Nunes Tinoco, sendo assim estabelecida a relação entre o 

último e a estética maneirista da obra referida107.  

Por outro lado a expansão da Companhia de Jesus e o prestígio que os seus edifícios 

alcançaram, permitiram a criação de modelos que se repetiram, embora com algumas 

variantes, por todo o território português.108 A Casa de São Roque, protagonista na 

fundação e prestando auxílio direto na vida das Religiosas do Convento de Santa Marta, 

teve grande influência na sua conceção arquitetónica.109 O modelo já usado em 1564 na 

igreja do Espírito Santo de Évora prima pelo uso de uma nave única, com capelas laterais 

intercomunicantes, capela-mor de elevada altura pouco profunda, ladeada por outras duas 

de menor dimensão.110 Assim, em termos tipológicos, a igreja de Santa Marta faz uso do 

modelo, apresentando a mesma estrutura espacial que o caso mencionado.111 Nota-se, no 

                                                           
104 KUBLER, George, “Portuguese Pain Architecture Between Spices and Diamonds - 1521/1706”, 1972, cit in 

Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, Lisboa, Atelier Cidade Aberta, 

Arquitectura, Planeamento, Artes Plásticas, Junho 1988, p.14 
105 Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, 1988, Op.cit 
106 Fillippo Terzi é referido enquanto “importante elo de articulação com o período pós-quinhentista mediante a 

acção exercida sobre os discipulos cuja actividade decorre no séc.XVII” in SILVA, Jorge Henrique Pais da, 

“Estudos sobre o Maneirismo”, Estampa, Lisboa, 1982 citado por, Programa-Base para a realização do Projecto 

do Museu e Sala do Capítulo, 1988, Op.cit 
107 Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, 1988, Op.cit 
108 A primeira grande construção da Companhia de Jesus em Lisboa foi a Igreja de S. Roque, da autoria do 

arquiteto militar Afonso Alvares, em 1565, que transparece raízes vernáculas próprias do “estilo chão”. in 

Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, 1988, Op.cit, p.14-17 
109 Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, 1988, Op.cit 
110 Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, 1988, Op.cit 
111 Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, 1988, Op.cit 
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entanto, uma diferença clara de escala entre as igrejas da Companhia de Jesus e a igreja 

de Santa Marta. Enquanto a primeira tem um desenho rígido e se apresenta com maiores 

dimensões, Santa Marta, sendo uma igreja de ordem feminina, assume dimensões mais 

reduzidas, embora mantendo as mesmas proporções, manifestando menos rigidez e com 

uma certa sensibilidade e delicadeza no traçado (figura 23). 

Localizada a Poente, paralela à rua de Santa Marta, esta igreja, desenhada com uma 

planta retangular de eixo longitudinal interno, formaliza uma nave única de abobada de 

volta perfeita, para onde abrem quatro capelas laterais intercomunicantes a Nascente e 

Poente, e a capela-mor, ladeada por duas capelas colaterais de pequenas dimensões, 

posicionada a Norte.112 Cinco arcos, de volta perfeita acompanham o corpo da igreja 

lateralmente, correspondendo os quatro primeiros113 a capelas (excetuando o quarto do 

lado do Evangelho que enquadra o portal de entrada)114. A nova capela-mor construída 

dentro da antiga como já referimos, é enquadrada pelo arco triunfal, de volta perfeita 

assente sobre pilastras toscanas, geminadas na face interior.115 

Na parede oposta à capela-mor, charneira entre a igreja e o coro, surge num primeiro nível 

o vão retilíneo de comunicação com o coro-baixo, ladeado por dois vãos em arco de volta 

perfeita, como acontece na parede da capela-mor.116  

Ainda na igreja, é de importante referência o facto de as capelas laterais com acesso por 

arcos de volta perfeita em ambos os lados, permitirem às freiras arrecadar fundos 

                                                           
112 SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitectónico – Forte de Sacavém, Registo do Convento 

de Santa Marta / Hospital de Santa Marta 

(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6531) 
113 Quatro primeiros arcos a contar a partir da capela-mor. 
114 “Mosteyro das Religiosas de S. Marta de Serafica Ordem de S. Francisco”, Capítulo VIII, 1707 in “História 

dos Mosteiros, Conventos e Casas Religiosas de Lisboa na qual se dá a notícia da fundação e fundadores das 

instituições religiosas, igrejas, capelas e irmandades desta Cidade”, Imprensa Municipal de Lisboa, Lisboa, 

1972, Tomo II, p. 369 
115 A capela-mor assume um novo teto rebaixado em abobada de aresta suportado por arcos em pedra, 

encerrando por cima o antigo que pôde, desta forma, ser preservado até aos dias de hoje. in SERRÃO, Vitor, 

“O Arquitecto Maneirista Pedro Nunes Tinoco. Novos documentos e obras (1616-1636)” in Separata do 

Boletim Cultural de Assembleia Distrital de Lisboa, III série, nº LXXXIII, Lisboa, Assembleia Distrital de Lisboa, 

1977, p.24/25 
116 Num nível superior é aberto o vão, também retilíneo, que estabelece a ligação ao coro-alto. Nos Conventos 

de Clarissas, o coro é um espaço de grande importância, uma vez, que a sua estrutura permitia às freiras 

participarem no culto sem que a regra da clausura fosse quebrada. Esta dependência assume um destaque 

relevante na igreja posicionando-se, como já vimos, de frente para a capela-mor. Em Santa Marta, o coro-baixo 

posicionado a Sul, tem uma planta retangular com a mesma largura que a Igreja, e cobertura em abóbada com 

penetrações laterais e prolongamentos triangulares. Superiormente existia o coro-alto com ligação ao baixo 

através de uma escada em pedra, hoje entaipada. Estes espaços não comunicam com o exterior exceto, 

pontualmente por janelas altas e profundas somente para entrada de luz. in Programa-Base para a realização do 

Projecto do Museu e Sala do Capítulo, Lisboa, Atelier Cidade Aberta, Arquitectura, Planeamento, Artes Plásticas, 

Junho 1988, p.24 
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monetários através de doadores, normalmente nobres ou irmandades, que as arrendavam 

para sua sepultura e memória. A última destas capelas117, no lado do Evangelho, enquadra 

o portal de entrada principal para a igreja, posicionado lateralmente, como já referimos. 

Esta fachada, tal como dita o modelo seguido pelos Conventos de Clarissas, surge retraída 

e num nível superior ao da rua. Passando um portão em ferro forjado, a igreja é acedida 

por uma escadaria de dois lances simétricos que conduzem a um adro pavimentado e 

lajeado118 (figura 24). “Sóbria, clara e austera”119 marcada pela “preferência pela linha 

reta, superfícies planas e intersecção de planos pelo ângulo de noventa graus”120, denuncia 

a organização interna do espaço, marcando e dividindo horizontalmente, através da 

cornija saliente, o piso das capelas laterais interiores e o nível das janelas superiores que 

iluminam a igreja (figura 25). Cada um dos cinco profundos vãos são definidos por uma 

superfície retangular que diminui do exterior para o interior possibilitando uma maior entrada 

de luz.121 Verticalmente a fachada é dividida, mais uma vez, por pilastras toscanas que se 

prolongam acima da cornija, enquadrando os vãos superiores, “formando gigantes que 

compensam o esforço de compressão e flexão resultante da pressão superior da abobada 

da nave sobre as paredes laterais”122. Segundo o Professor Vitor Serrão123, esta fachada 

revela a posição do arquiteto Pedro Tinoco integrado no “movimento de rebeldia contra os 

cânones clássicos do Renascimento, na ambivalência de escalas e ritmos plásticos 

imprimidos aos dois andares cingidos pela cornija”.124  

 

                                                           
117 A última contar da capela-mor.  
118 Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, 1988, Op.cit 
119 SILVA, Jorge Henrique Pais da, “Estudos sobre o Maneirismo”, Estampa, Lisboa, 1982 citado por, Programa-

Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, 1988, Op.cit 
120 SILVA, Jorge Henrique Pais da, “Estudos sobre o Maneirismo”, Estampa, Lisboa, 1982 citado por, Programa-

Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, 1988, Op.cit 
121 Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, 1988, Op.cit 
122 Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, 1988, Op.cit 
123 Vitor Serrão, Professor Catedrático na Faculdade de Letras de Lisboa e especializado em História de Arte, 

produziu um trabalho muito interessante e relevante sobre o arquiteto Pedro Nunes Tinoco onde descreve a 

intervenção em Santa Marta. (SERRÃO, Vitor, “O Arquitecto Maneirista Pedro Nunes Tinoco. Novos documentos 

e obras (1616-1636)” in Separata do Boletim Cultural de Assembleia Distrital de Lisboa, III série, nº LXXXIII, 

Lisboa, Assembleia Distrital de Lisboa, 1977) 
124 SERRÃO, Vitor, “O Arquitecto Maneirista Pedro Nunes Tinoco. Novos documentos e obras (1616-1636)” in 

Separata do Boletim Cultural de Assembleia Distrital de Lisboa, III série, nº LXXXIII, Lisboa, Assembleia Distrital de 

Lisboa, 1977, p.24 
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Fig. 23 Planta da igreja de São Roque (à esquerda) e planta da igreja de Santa Marta (à direita) 
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Para além do desenho dos locais de culto, o arquiteto projetou as várias dependências 

conventuais, necessárias à vida do quotidiano, servindo-se da estrutura claustral para as 

organizar. O claustro, ademais de funcionar como “elemento cerzidor de funções”125, 

permitia regular e tornar coerente a imagem de um lugar que por vezes crescia em tempos 

diferentes.126 Este dispositivo organizava em torno de si várias funções como, a sala do 

capítulo; refeitório; roda; lavatórios; portaria; salas de trabalho; etc., gerindo as circulações 

e transições entre os espaços127. Por outro lado tem a capacidade de aludir ao jardim do 

“eden”, paraíso na terra, recriando-o através de elementos como a água, vegetação, 

estatuária que constroem uma atmosfera muito singular.128  

O Claustro de Santa Marta, com dimensões acima da média dos Conventos de Religiosas 

em Lisboa da sua época129, define uma galeria com cobertura em abobada de aresta, 

limitada por uma arcaria.130 Esta é, por sua vez, definida por seis arcos de volta perfeita 

em cada lado, suportados por pilastras toscanas que sobem até à varanda do piso superior. 

A arcada seria, neste segundo piso, rematada por uma guarda maciça, hoje já não 

existente (figura 26). 

Adjacente ao claustro, na ala Norte perpendicular à igreja e com ligação interior à mesma, 

encontra-se a Sala do Capítulo correspondente ao espaço cerimonial do Convento que 

funcionaria semanalmente para a reunião da comunidade.131  

                                                           
125 SIMÕES, Lígia Paula, “Arquitectura Monástica de Clarissas em Portugal”, Tese de Doutoramento da Escuela 

Superior de Arquitectura, Universidade da Coruña, Departamento de Construccions Arquitectónicas, Volume I, 

2008, p.154 
126 Os locais de culto e o claustro eram os primeiros a ser erguidos, sendo os outros construídos consoante as 

possibilidades financeiras. in SIMÕES, Lígia Paula, “Arquitectura Monástica de Clarissas em Portugal”, Tese de 

Doutoramento da Escuela Superior de Arquitectura, Universidade da Coruña, Departamento de Construccions 

Arquitectónicas, Volume I, 2008, p.155 
127 A propósito do Claustro enquanto elemento arquitetónico, Antón Capitel apresenta-o enquanto “estrutura ou 
base de um sistema de composição, tem a capacidade de absorver grande quantidade de usos, formas e 
escalas, características que permitem configurar conjuntos complexos como são os mosteiros, permitindo grande 
liberdade de disposição das várias dependências.” in CAPITEL, Antón; La Arquitectura del Pátio, Editorial 

Gustavo Gilli, SA, Barcelona 2005, p.21-25 
128 SIMÕES, Lígia Paula, “Arquitectura Monástica de Clarissas em Portugal”, Tese de Doutoramento da Escuela 

Superior de Arquitectura, Universidade da Coruña, Departamento de Construccions Arquitectónicas, Volume I, 

2008, p.155 
129 “Mosteyro das Religiosas de S. Marta de Serafica Ordem de S. Francisco”, Capítulo VIII, 1707 in “História 

dos Mosteiros, Conventos e Casas Religiosas de Lisboa na qual se dá a notícia da fundação e fundadores das 

instituições religiosas, igrejas, capelas e irmandades desta Cidade”, Imprensa Municipal de Lisboa, Lisboa, 

1972, Tomo II, p. 364 
130 SERRÃO, Vitor, “O Arquitecto Maneirista Pedro Nunes Tinoco. Novos documentos e obras (1616-1636)” in 

Separata do Boletim Cultural de Assembleia Distrital de Lisboa, III série, nº LXXXIII, Lisboa, Assembleia Distrital de 

Lisboa, 1977, p.25 
131 SIMÕES, Lígia Paula, “Arquitectura Monástica de Clarissas em Portugal”, Tese de Doutoramento da Escuela 

Superior de Arquitectura, Universidade da Coruña, Departamento de Construccions Arquitectónicas, Volume I, 

2008, p.163 



 

 

58 

 

A portaria localiza-se a Norte, com as portas exterior e interior desencontradas, associada 

possivelmente a uma roda e parlatório. 

A obra do conjunto terá terminado por volta de 1636, tendo sido concluída primeiro a 

igreja seguida do claustro e das restantes dependências conventuais.   

Foi no contexto da dinastia Filipina em Portugal, altura em que o país sofria um período de 

endividamento e dificuldade económica, que a arquitetura chã prosperou. De estrutura clara 

e robusta e formalmente “simplificada por via da tradicional influência vernacular”132, este 

tipo de abordagem, fazia uso das “superfícies lisas e planas”133, “animadas” no interior 

pelas artes decorativas.134 A decoração, sobretudo em azulejo mas também a pintura e 

talha dourada, tem nestes espaços um papel importante compensando a sua “excessiva 

nudez estrutural”135. Assim, através de pequenas adaptações, estas superfícies estariam 

aptas a receber ornamentos adaptados às possibilidades financeiras. Os trabalhos de 

decoração faziam parte de um processo moroso e dependente de investimento ou 

financiamento, posterior à edificação dos espaços.  

 

2.2 [1638 – 3º quartel, séc.17] : Trabalhos de decoração em azulejo (locais de culto) 

 

No caso do Convento de Santa Marta, após aproximadamente 20 anos do início da sua 

construção, foi possível dar início aos trabalhos de decoração complementar no interior dos 

locais de culto. A duração deste processo dependeu de financiamento e doações que 

tornaram possível a execução de trabalhos de ornamento, maioritariamente em azulejo, 

durante o século XVII. No período que compreendeu o início da construção até ao terceiro 

quartel do século XVII o Convento foi recebendo sucessivas doações de famílias nobres e de 

irmandades religiosas que foram ocupando as sete capelas laterais da igreja136.  

                                                           
132 FERNANDES, José Manuel, “Arquitectura Portuguesa: Uma síntese”, colecção arte e artistas, Imprensa 

Nacional – Casa da Moeda, 3ª Edição, 2006, p.53 
133 FERNANDES, José Manuel, “Arquitectura Portuguesa: Uma síntese”, 2006, Op.cit 
134 FERNANDES, José Manuel, “Arquitectura Portuguesa: Uma síntese”, 2006, Op.cit, p.54 
135 FERNANDES, José Manuel, “Arquitectura Portuguesa: Uma síntese”, 2006, Op.cit 
136 Apesar de estas terem sido doações relevantes, foi o financiamento da irmandade de Nossa Senhora da 

Natividade que mais contribuiu para o processo de decoração na igreja e coro-baixo. Assim, no ano de 1638, 

em troca da cedência da capela colateral (à capela-mor) do lado do Evangelho, esta irmandade composta por 

“muytos fidalgos dos mays principaes da corte”, propôs-se ao financiamento do revestimento a azulejo das 

paredes laterais da capela-mor e das frestas e das paredes do coro. in “Mosteyro das Religiosas de S. Marta de 

Serafica Ordem de S. Francisco”, Capítulo VIII, 1707 in “História dos Mosteiros, Conventos e Casas Religiosas 

de Lisboa na qual se dá a notícia da fundação e fundadores das instituições religiosas, igrejas, capelas e 

irmandades desta Cidade”, Imprensa Municipal de Lisboa, Lisboa, 1972, Tomo II, p. 368 
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No âmbito da introdução do maneirismo relativamente à prática azulejar em Portugal137, 

foram iniciados trabalhos de revestimento em azulejo na capela-mor; paredes do corpo da 

igreja; capelas laterais e coro.138 Esta obra, que decorreu ao longo da primeira metade do 

século XVII, incluiu outros trabalhos, como o revestimento a azulejo de algumas zonas de 

transição, entre outros, e terá sido concluída em 1654. 

 

2.3 [3º quartel, séc.17 – 1693] : Período de Prosperidade – Ornamento 

 

Esta foi uma fase marcada pela presença da nobreza e da alta burguesia na zona do 

Convento de Santa Marta que o dotou de “avultadas benesses”.139  

A presença de certas figuras nobres como os Condes de Redondo e a rainha D. Catarina 

de Bragança, para além de ter sido importante na continuidade ao processo de decoração, 

marcou também fisicamente o Convento, vestígios ainda hoje visíveis140. 

Relativamente aos trabalhos no âmbito da decoração, este novo processo dotado de fundos 

suficientes, agora integrado no espirito posterior à Contra-Reforma que introduziu o barroco 

                                                           
137 Através de composições eruditas, os trabalhos em azulejo, desenvolveram padrões de “tapete” (azulejos de 

padrão) com composições geométricas ou vegetalistas, com enfoque principal em painéis de temáticas 

religiosas. Foram desenvolvidos temas da fauna e flora exóticas, bem como, figurações da espiritualidade 

oriental consequência da grande influência oriental. O azul-cobalto e o amarelo sobre fundo branco seriam as 

cores de uso mais frequente, seguidas do castanho alaranjado, verde azeitona e tons acastanhados e 

arroxeados, bem como, o uso do contorno também a azul-cobalto.  In “Cronologia do Azulejo em Portugal” in 

Museu Nacional do Azulejo –  

http://mnazulejo.imc-ip.pt/Data/Documents/Cronologia%20do%20Azulejo%20em%20Portugal.pdf, p.2/3 
138 Da autoria do mestre azulejador Domingos Pinto. Nas paredes laterais da capela-mor, foram colocados 

azulejos de policromo em “tapete” pintados em tons de azul, amarelo, castanho e branco, com padrão 

diagonal, conhecido como “Padrão Rico de Marvila”. Nas capelas laterais, os tetos e as paredes laterais foram 

também revestidas a azulejo de padrão policromo, limitadas por cercaduras e frisos. Inserido no mesmo rol de 

trabalhos, é atribuída também a autoria de Domingos Pinto aos azulejos figurativos em azul-cobalto e branco, 

colocados sobre pilastras do corpo da igreja representativos de Santos relacionados com a espiritualidade das 

Clarissas. in SERRÃO, Vitor, “O Arquitecto Maneirista Pedro Nunes Tinoco. Novos documentos e obras (1616-

1636)” in Separata do Boletim Cultural de Assembleia Distrital de Lisboa, III série, nº LXXXIII, Lisboa, Assembleia 

Distrital de Lisboa, 1977, p.25 
139 SERRÃO, Vitor, “O Arquitecto Maneirista Pedro Nunes Tinoco. Novos documentos e obras (1616-1636)” in 

Separata do Boletim Cultural de Assembleia Distrital de Lisboa, III série, nº LXXXIII, Lisboa, Assembleia Distrital de 

Lisboa, 1977, p.27 
140 Em meados do século XVII, foi edificado o Palácio dos Condes de Redondo, pelo sétimo ou oitavo titular da 

família residente no terreno vizinho à Igreja, o mesmo onde anteriormente viveu Helena de Sousa, mecenas da 

primeira capela-mor. A edificação deste Palácio sobrepôs parcialmente a sua fachada à fachada principal da 

igreja, afogando parte do seu transepto, prejudicando a iluminação no interior. A morte do oitavo conde de 

Redondo, sem descendência, resultou na apropriação do Palácio pela Coroa tendo D. Catarina, rainha viúva 

de Inglaterra, estabelecido aqui residência no ano de 1686, altura em que retornou a Portugal. Assim, durante a 

sua estadia no Palácio, mandou abrir na capela-mor (parede lateral do lado do Evangelho) uma tribuna, ainda 

hoje visível, de modo a que dos seus aposentos, lhe fosse possível assistir aos atos litúrgicos da igreja. in 

SERRÃO, Vitor, “O Arquitecto Maneirista Pedro Nunes Tinoco. Novos documentos e obras (1616-1636)” in 

Separata do Boletim Cultural de Assembleia Distrital de Lisboa, 1977, Op.cit, p.24-27 
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na decoração, “subvertendo a arquitetura (…) enchendo os vazios e valorizando de forma 

única o espaço interior”141, tomou um rumo diferente, fazendo uso não só do azulejo mas 

também da pintura e da talha dourada, com aplicação principal ainda apenas nos locais 

de culto. Assim, o Convento de Santa Marta recebeu trabalhos de talha dourada, em forma 

de retábulos, na igreja; trabalhos de pintura de azulejo em azul-cobalto, como os painéis 

da autoria de Gabriel del Barco142 que se encontram hoje na portaria; e as pinturas dos 

tetos do coro-baixo143 e da capela-mor144. 

 

 - FASE 3: Obras de manutenção e decoração 

 [1698 – 1834] 

 

3.1 [1698 – 1755] : Obras de manutenção e decoração (fora dos locais de culto) 

 

No final do século XVII a edificação da autoria de Pedro Nunes Tinoco (1612), provocada 

pela precariedade da obra inicial dadas as carências financeiras do início do século, 

mostrava já sinais profundos de degradação, com maior incidência no claustro e nos 

dormitórios. Assim, em 1698 foi encomendado um projeto de renovação, com vista 

profundas reparações, ao arquiteto régio João Antunes.145 

 É numa fase de definição estilística146, no contexto do reinado de D. João V marcado por 

um período de paz e prosperidade económica, que aparece João Antunes (activ. 1665-

                                                           
141 Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, Lisboa, Atelier Cidade Aberta, 

Arquitectura, Planeamento, Artes Plásticas, Junho 1988, p.22 
142 Nesta altura, a par das mudanças de estilo e linguagem já referidas, o trabalho em azulejo, que ganhou um 

estatuto mais erudito limitado a mestres pintores. Gabriel del Barco, pintor de tetos e azulejador espanhol, foi o 

percursor do “ciclo de mestres” na prática azulejar, tendo deixado a sua marca em Santa Marta por volta dos 

anos 90 do século XVII. 
143 Considerado um trabalho de “execução erudita” pelos pintores sócios Lourenço Nunes Varela e Miguel dos 

Santos. in SERRÃO, Vitor, “O Arquitecto Maneirista Pedro Nunes Tinoco. Novos documentos e obras (1616-

1636)” in Separata do Boletim Cultural de Assembleia Distrital de Lisboa, III série, nº LXXXIII, Lisboa, Assembleia 

Distrital de Lisboa, 1977, p.28 
144 descrito como “pintado ao moderno de hum bom brutesco com hum ovado no meyo e dentro delle huma 
gloria de anjos todos ao pé de huma custodia que representa a hostia a que os anjos fazem adoraçam." in 

“Mosteyro das Religiosas de S. Marta de Serafica Ordem de S. Francisco”, Capítulo VIII, 1707 in “História dos 

Mosteiros, Conventos e Casas Religiosas de Lisboa na qual se dá a notícia da fundação e fundadores das 

instituições religiosas, igrejas, capelas e irmandades desta Cidade”, Imprensa Municipal de Lisboa, Lisboa, 

1972, Tomo II, p. 369 
145 SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitectónico – Forte de Sacavém, Registo do Convento 

de Santa Marta / Hospital de Santa Marta - 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6531 
146 FERNANDES, José Manuel, “Arquitectura Portuguesa: Uma síntese”, colecção arte e artistas, Imprensa 

Nacional – Casa da Moeda, 3ª Edição, 2006, p.57 
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1712). O arquiteto de D. João V, considerado um dos mais importantes precursores do 

barroco em Portugal, autor de “portentosas fábricas barrocas”147, explora a nova linguagem 

procurando fugir à “tradicional fórmula seca”148 maneirista e integrando nas suas obras 

elementos de ornamentação “borromínica”149.  

Depois de uma visita ao Convento, anterior ao projeto de renovação para Santa Marta, o 

arquiteto João Antunes regista num relatório “tudo esta hoje com tanta ruina que se lhe não 

acodir com toda a breuidade podera cauzar o cair brevemente”150. Assim, intervém 

principalmente na recuperação do claustro, expansão dos dormitórios, reforçando também o 

ornamento no complexo conventual. 

A reconstrução do Claustro, obra iniciada a 1701 com a indicação prévia do arquiteto de 

que “toda esta obra se ade fazer muito bem feita e com toda a segurança com boas 

pedrarias na forma das que estão no dito claustro”151, revela respeito pelo projeto inicial 

tendo como principal objetivo a simples renovação. No caso do corpo dos dormitórios, 

uma vez que a comunidade teria aumentado em grande número, este previu para além da 

renovação uma expansão, já que os antigos não teriam capacidade para servir todas as 

freiras residentes152. 

Para além destas obras foram também executados, sob a direção de João Antunes, 

trabalhos bastante relevantes no âmbito da decoração. Assim, foram desenvolvidas peças 

de escultura, azulejaria, desta vez fora dos locais de culto, e reforçados os trabalhos de 

pintura e de talha dourada na igreja e no coro.  

                                                           
147 As obras do arquiteto João Antunes incluíram a Igreja de Santa Engrácia (atual Panteão Nacional), “talvez a 
única obra “barroca” no País”. in FERNANDES, José Manuel, “Arquitectura Portuguesa: Uma síntese”, 2006, 

Op.cit 
148 SERRÃO, Vitor, “O Arquitecto Maneirista Pedro Nunes Tinoco. Novos documentos e obras (1616-1636)” in 

Separata do Boletim Cultural de Assembleia Distrital de Lisboa, III série, nº LXXXIII, Lisboa, Assembleia Distrital de 

Lisboa, 1977, p.26/27 
149 SERRÃO, Vitor, “O Arquitecto Maneirista Pedro Nunes Tinoco. Novos documentos e obras (1616-1636)” in 

Separata do Boletim Cultural de Assembleia Distrital de Lisboa, 1977, Op.cit 
150 A.H.M.F., IV/F/165 (5), avulso nº14, Inédito citado por SERRÃO, Vitor, “O Arquitecto Maneirista Pedro 

Nunes Tinoco. Novos documentos e obras (1616-1636)” in Separata do Boletim Cultural de Assembleia Distrital 

de Lisboa, 1977, Op.cit, p.25 
151 A.H.M.F., IV/F/165 (5), avulso nº13, Inédito citado por SERRÃO, Vitor, “O Arquitecto Maneirista Pedro 

Nunes Tinoco. Novos documentos e obras (1616-1636)” in Separata do Boletim Cultural de Assembleia Distrital 

de Lisboa, 1977, Op.cit, p.26 
152 Para uma comunidade de “sessenta e sinco Religiosas de veo preto, huma noviça e tres educandas (…) 
mays pera serviço da Communidade dezasseys conversas”, foi aumentado o número de celas (quartos 

individuais) para um total de noventa e seis, estando distribuídas vinte e quatro celas por lado em dois pisos, ou 

seja, quarenta e oito celas por piso. in “Mosteyro das Religiosas de S. Marta de Serafica Ordem de S. 

Francisco”, Capítulo VIII, 1707 in “História dos Mosteiros, Conventos e Casas Religiosas de Lisboa na qual se 

dá a notícia da fundação e fundadores das instituições religiosas, igrejas, capelas e irmandades desta Cidade”, 

Imprensa Municipal de Lisboa, Lisboa, 1972, Tomo II, p. 367  
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No centro do claustro foi colocado um chafariz, de planta quadrada com uma taça superior 

suportada por uma haste que termina num bolbo de jacinto estriado153, desenhado pelo 

Padre Manuel Pereira de acordo com a linguagem do barroco. Esta peça de “água e 

pedra”154, juntamente com o revestimento em azulejo (também no claustro), transfigura a 

“severidade da arquitetura do claustro”155 dentro do “espírito de subversão da arquitetura 

através da decoração que assumiu o barroco”156. O trabalho azulejar referido157 forma um 

lambrim azul-cobalto em toda a sua extensão em ambos os pisos do claustro e da galeria 

superior.  

Mais tarde, em 1730 é executado pelo famoso pintor de azulejo Valentim Almeida o 

revestimento, também em azulejo, da Sala do Capítulo, desta vez inserido no período da 

produção joanina.158 Esta obra reveste a totalidade das paredes da Sala do Capítulo, com 

azulejo figurativo apresentando episódios religiosos também em azul-cobalto e branco. Com 

grande impacto cenográfico que apela ao misticismo e à oração é um dos trabalhos 

azulejares mais importantes e representativos desta época, em Lisboa159. 

 

3.2 [1755 – 1834] : Obras pós Terramoto de 1755 

 

Após o Terramoto de 1755, apesar da Casa de Santa Marta ter sofrido estragos pouco 

graves160, as religiosas foram obrigadas a permanecer “abarracas” no terreno da cerca até 

que todos os danos fossem reparados161. Nesta fase, aproveitou-se para se fazerem 

algumas obras de decoração subsidiária em azulejo próprias do período pós-Terramoto, 

                                                           
153 Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, Lisboa, Atelier Cidade Aberta, 

Arquitectura, Planeamento, Artes Plásticas, Junho 1988, p.25 
154 Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, 1988, Op.cit 
155 Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, 1988, Op.cit 
156 Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, 1988, Op.cit 
157 Estes lambris de azulejo terão sido colocados pelo Mestre Ladrilhador João de Oliveira no ano de 1703. in 

Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, 1988, Op.cit 
158 “Cronologia do Azulejo em Portugal” in Museu Nacional do Azulejo –  

http://mnazulejo.imc-ip.pt/Data/Documents/Cronologia%20do%20Azulejo%20em%20Portugal.pdf, p.3/4 
159 Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, Lisboa, Atelier Cidade Aberta, 

Arquitectura, Planeamento, Artes Plásticas, Junho 1988, p.26 
160 Através do inquérito efetuado em 1758, sabe-se que a igreja e o mosteiro de Santa Marta ficaram 

“praticamente incólumes” ao terramoto, uma vez que na altura pertenciam à freguesia de S. José, referida no 

grupo das “freguesias bem livradas”. in PORTUGAL, Fernando e MATOS, Alfredo de, “Lisboa em 1758. 

Memórias Paroquiais de Lisboa”, publicações da Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa, 1974, pp.306/310 

citado por Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, Lisboa, Atelier Cidade 

Aberta, Arquitectura, Planeamento, Artes Plásticas, Junho 1988, p.6 
161 ANCIÃO, José Manuel, “ O Mosteyro de Sancta Martha: Monografia do antigo Convento / Hospital de 

Santa Marta de Lisboa”, Edição Liga dos Amigos do Hospital de Santa Marta, Lisboa 2010, p.38 
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como foi o caso do revestimento cerâmico de padrão pombalino de alguns espaços das 

alas conventuais, marcado por uma crise económica e pela necessidade de reconstruir.162  

Outra questão importante, relacionada com a posição do Convento na cidade, foi a 

transformação dos limites paroquiais, por carta régia, em 1769.163 Desta forma, o 

Convento que pertencia à freguesia de São José (área de arrabaldes, quintas e hortas, 

como referimos anteriormente, na primeira fase) passa a estar inserido na “nova freguesia 

de Santa Joana” que previa novos limites administrativos na cidade através da criação de 

“novas ruas”, com vista a expansão do centro urbano.164  

 

- FASE 4: De Convento para Hospital 

 [1834 – 1971] 

 

4.1 [1834 – 1890] : Obras de adaptação – Irmandade dos Clérigos Pobres 

 

No início do século XIX, iniciou-se o lento processo de implantação do Liberalismo em 

Portugal que pressupunha a rutura com o Antigo Regime.165 É neste contexto que, em 1834, 

associado à incompatibilidade da nova estrutura com o poder económico, influência 

política e hegemonia nas correntes de pensamento da Igreja Católica, surge a “Reforma 

Geral Eclesiástica”.166 Esta Reforma instaurou um processo de extinção dos Conventos, 

                                                           
162 Por outro lado, a prática azulejar viu, nesta fase, a transição do rococó para o neoclássico, bem como, o 

uso de uma nova paleta de cores (“explosão cromática”), com recorrência ao amarelo sugestivo do ouro e talha 

dourada. É neste contexto que o pintor de azulejo Francisco Paula e Oliveira executa, na Real Fábrica de Louça 

do Rato, um painel em azulejo policromo (característico dessa Fábrica) que guarnece uma fonte de duas bicas. 

Este frontal, em tons de amarelo; roxo-magnês; verde; azul-cobalto e branco, representa três cenas religiosas. De 

localização original duvidosa, não se sabendo ao certo se terá sido retirado da igreja ou se terá sido uma das 

fontes de jardim do território da cerca, encontra-se hoje num corredor de ligação com os edifícios construídos, 

em fases posteriores, na cerca, como iremos ver adiante. in Sistema de Referência & Indexação de Azulejo – 

Hospital de Santa Marta - http://redeazulejo.fl.ul.pt/pesquisa-az/imovel.aspx?id=2 e “Cronologia do Azulejo 

em Portugal” in Museu Nacional do Azulejo –  

http://mnazulejo.imc-ip.pt/Data/Documents/Cronologia%20do%20Azulejo%20em%20Portugal.pdf, p.3/4 
163 Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, 1988, Op.cit, pp.8/9/13 
164 Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, 1988, Op.cit 
165 Defendendo ideais capitalistas, a emergência do estado liberal teve por base mudanças instauradas ao 

nível do poder estatal e em novas políticas económicas, acompanhadas por reformas culturais e no ensino de 

modo a que fosse possível o desenvolvimento do “cidadão liberal”. in NETO, Vítor Manuel Pereira, “A 

Emergência do Estado Liberal e as contradições Politico-Eclesiásticas (1832-1848), in Sep. de: Revista de 

História, Centro de História da Universidade do Porto, Porto, Vol. VIII, 1988, p.281-282 
166 Apesar do estabelecimento da Religião Católica como a religião oficial do Estado, o novo poder político 

definiu uma posição diferente para a Igreja, subordinando-a e transformando-a num “apêndice” do Estado. in 

NETO, Vítor Manuel Pereira, “A Emergência do Estado Liberal e as contradições Politico-Eclesiásticas (1832-

1848), Op.cit, p.282/283 
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Mosteiros, Colégios, Hospícios e Casas de todas Ordens Religiosas bem como a 

expropriação dos seus bens com vista a serem vendidos em hasta pública167. Tendo em 

conta que no caso das ordens femininas, o encerramento seria apenas definitivo com a 

morte da última professa, foi em 1837 declarada a extinção oficial do Convento de Santa 

Marta, após 317 anos de vida religiosa.168  

Depois de ter sido integrado na Fazenda Nacional, em 1889, o edifício do Convento é 

cedido pelo Estado à Irmandade dos Clérigos Pobres, com vista a apropriação enquanto 

Hospício do Clero.169  

A presença desta Irmandade apesar de ter sido relativamente breve (14 anos), deixou 

vestígios físicos no edifício, visíveis principalmente no espaço da igreja com vista a 

atualização e adaptação à linguagem desta Irmandade. Apesar de não termos tido acesso 

a informação concreta sobre a natureza destas obras, supomos que, pela atual decoração 

de certos elementos específicos, próprios da instituição dos Clérigos Pobres, terão sido 

executadas obras com vista a simplificação do ornamento bem como, a introdução da 

figura de Santo António nos espaços da igreja e claustro.170  

 

4.2 [1903 – 1950] : Obras de adaptação – Hospital doenças venéreas e Hospital 

Escolar 

 

Em 1903, é retirada a concessão do Convento de Santa Marta à Irmandade ficando este 

entregue ao Ministério de Reino, exceto a igreja, com resolução suspensa.  

                                                           
167 SILVA, António Martins da, “A venda dos bens nacionais: A carta de Lei de 15 de Abril de 1835. Aspectos 

Introdutórios e Gerais”, Separata da “Revista Portuguesa de História”, Tomo XIX, Coimbra, 1982, pp-59-69 cit in 

NETO, Vítor Manuel Pereira, “A Emergência do Estado Liberal e as contradições Politico-Eclesiásticas (1832-

1848), Op.cit, p.289 
168 SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitectónico – Forte de Sacavém, Registo do Convento 

de Santa Marta / Hospital de Santa Marta - 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6531 
169 SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitectónico – Forte de Sacavém, Registo do Convento 

de Santa Marta / Hospital de Santa Marta - 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6531 
170 No teto da capela-mor, pintado agora de branco de modo a simplificar a decoração anterior (escondendo 

a pintura grotesca do século XVII) foi colocada ao centro a pomba representativa do Divino Espirito Santo, 

protetor da Irmandade e no teto do corpo da igreja, também ao centro, colocada a divisa desta Instituição. Por 

outro lado, a figura do Santo António o pobre, com ligações fortes aos Clérigos Pobres, denuncia e reforça a 

sua presença no Convento de Santa Marta. Na igreja, encontramos esta figura pintada diretamente sobre o 

tapete de azulejos que reveste o arco do vestíbulo da entrada principal, e no claustro, aparece representada 

num painel de azulejo de estilo neoclássico articulado com azulejos retirados de um frontal da igreja, revestindo 

agora um dos seus “nichos” (aproveitando-o provavelmente para capela de devoção). in Programa-Base para a 

realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, Lisboa, Atelier Cidade Aberta, Arquitectura, Planeamento, 

Artes Plásticas, Junho 1988, p.28 
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Já desde 1870 se tinha vindo a discutir a questão premente da saúde na cidade de Lisboa 

associada à urgência da remodelação dos Hospitais existentes e da construção de novos, 

agora adaptados a “boas condições de higiene”.171 Assim, em 1901, foi levada a cabo a 

Reforma Hospitalar, que previa não o “acanhado fim de deitar remendos nos hospitais”172 

mas sim “estabelecer um sistema de hospitalização que em todos os seus ramos ficasse 

obediente às noções (…) prestantes à melhoria da higiene da cidade”173. 

Com o objetivo de passar as funções do Hospital do Desterro174 por ser “improprio para 

Hospital”175, para um novo edifício, e uma vez que a sua remodelação seria “estragar 

dinheiro sem utilidade real”176, o Ministro Hintze Ribeiro cede o edifício do Convento de 

Santa Marta a Curry Cabral. Desta forma, o projeto do Engenheiro D. Luiz Pereira, com 

obra iniciada a 1905, previu a profunda remodelação e adaptação do edifício do 

Convento para Hospital, bem como, a edificação de corpos complementares. 

Curiosamente, o território cercado desta antiga Casa das Clarissas de Santa Marta, onde 

as religiosas viviam em absoluta clausura, viria agora servir o tratamento, também isolado, 

de doenças contagiosas não febris; doenças venéreas; sífilis; doenças da pele; e doenças 

urinárias.177  

Toda esta obra, com a notícia de ser “primorosa edificação”178, considerou em primeiro 

plano a funcionalidade e o cumprimento das regras “modernas” de higiene179. Desta forma, 

não houve qualquer dificuldade nem impasse na compartimentação do interior, substituição 

                                                           
171 CABRAL, José Curry da Camara, “O Hospital Real de S.José e anexos. Desde 7 de Janeiro de 1901 até 5 

de Outubro de 1910”, Typographia “A Editora Limitada”, Lisboa, 1915, p.13 
172 CABRAL, José Curry da Camara, “O Hospital Real de S.José e anexos. Desde 7 de Janeiro de 1901 até 5 

de Outubro de 1910”, 1915, Op.cit, pp.8/9 
173 Foram, neste contexto de “obsessão pela higiene”, criadas a Repartição Geral de Higiene, com vista a 

controlar a situação sanitária de toda a rede de hospitais, e a Comissão para a Conservação, Reparação e 

Melhoramentos dos Hospitais, com o objetivo de levar a cabo várias obras na sua maioria dirigidas pelo 

Engenheiro Civil D. Luiz de Mello Correia Pereira. in CABRAL, José Curry da Camara, “O Hospital Real de 

S.José e anexos. Desde 7 de Janeiro de 1901 até 5 de Outubro de 1910”, 1915, Op.cit, p.8-9 e 245 
174 Antigo Convento dos religiosos de São Bernardo, extinto em 1834. 
175 CABRAL, José Curry da Camara, “O Hospital Real de S.José e anexos. Desde 7 de Janeiro de 1901 até 5 

de Outubro de 1910”, 1915, Op.cit, p.244 
176 CABRAL, José Curry da Camara, “O Hospital Real de S.José e anexos. Desde 7 de Janeiro de 1901 até 5 

de Outubro de 1910”, 1915, Op.cit 
177 CABRAL, José Curry da Camara, “O Hospital Real de S.José e anexos. Desde 7 de Janeiro de 1901 até 5 

de Outubro de 1910”, 1915, Op.cit, p.231 
178 “Projectou a obra o distincto engenheiro da comissão de melhoramentos dos Hospitaes, a quem cabe a 
gloria de ter levado a cabo a primorosa edificação que ficou sendo o Hospital de Santa Martha.” in CABRAL, 

José Curry da Camara, “O Hospital Real de S.José e anexos. Desde 7 de Janeiro de 1901 até 5 de Outubro de 

1910”, 1915, Op.cit, p.245 
179 “A supressão dos ângulos planos, a impermeabilidade dos pavimentos e das paredes tornaram-se elementos 
sanitários de tão decidida importância e demonstrada vantagem da hygiene nosocomial, que chegam a fazer 
esquecer muitas das condições architectónicas dos edifícios menos próprios.” in CABRAL, José Curry da Camara, 

“O Hospital Real de S.José e anexos. Desde 7 de Janeiro de 1901 até 5 de Outubro de 1910”, 1915, Op.cit 
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de revestimentos e materiais, e deturpação da escala e proporção dos espaços, uma vez 

que o principal objetivo seria um “magnifico Hospital”180.  

No território da cerca foram edificados dois grandes pavilhões181, comunicantes entre si e 

com o edifício do Convento182 através da extensão do corredor que anteriormente fazia a 

ligação do mesmo com o antigo jardim.  

Apesar da intenção de se transformar o antigo jardim da cerca conventual em jardins e 

parques de modo a que “os doentes fossem respirar ar livre e recrear o espirito fatigado”183, 

o território da cerca resultou num espaço altamente desvirtuado e retalhado em oposição ao 

que era originalmente um lugar uno, de deleite e de pleno contacto com a natureza.  

Na rua de Santa Marta adossado à fachada principal da Igreja, foi construído um edifício 

com entrada individualizada para consultas externas e dispensário. Este novo corpo, com 

“interessante alçado”184 típico do “fachadismo dos finais do século XIX”185, denuncia uma 

prática cénica onde o aparente é sobrevalorizado e o espaço interior serve apenas funções 

técnicas. Sobrepondo-se sem timidez à fachada principal da igreja, esta obra revela uma 

atitude de desprezo para com o património, e uma solução pouco informada do ponto de 

vista cultural, arquitetónico e histórico. 

No edifício do Convento, foram instalados elevadores, monta-cargas e amplas escadas por 

forma a ligar os “tres pavimentos” (originalmente quatro)186, tendo os generosos pés-direitos 

conventuais sido descaracterizados pela necessidade da criação de pisos técnicos187.  

                                                           
180 CABRAL, José Curry da Camara, “O Hospital Real de S.José e anexos. Desde 7 de Janeiro de 1901 até 5 

de Outubro de 1910”, 1915, Op.cit, p.309 
181 Estes, formalizados por “vastas galerias envidraçadas”, incluíram oito grandes enfermarias que, com “muito 
ar e muita luz”, “ficaram sendo as mais amplas dos Hospitaes em Lisboa”. Executaram-se, também na cerca, 

pequenas construções individualizadas para equipamento como caldeiras; estufas de desinfeção; sala mortuária 

e de autópsias; forno de inceneração; entre outros. in CABRAL, José Curry da Camara, “O Hospital Real de 

S.José e anexos. Desde 7 de Janeiro de 1901 até 5 de Outubro de 1910”, Typographia “A Editora Limitada”, 

Lisboa, 1915, p.309 
182 CABRAL, José Curry da Camara, “O Hospital Real de S.José e anexos. Desde 7 de Janeiro de 1901 até 5 

de Outubro de 1910”, 1915, Op.cit 
183 “(…) a conversão das hortas que se cultivavam nos terrenos adjacentes aos edificios com parques e jardins, 
abriu em todos os Hospitais campo muito bom para onde os doentes fossem respirar ar livre e recrear o espirito 
fatigado pela vida triste e monótona da enfermaria.” in CABRAL, José Curry da Camara, “O Hospital Real de 

S.José e anexos. Desde 7 de Janeiro de 1901 até 5 de Outubro de 1910”, 1915, Op.cit, p.247 
184 Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, Lisboa, Atelier Cidade Aberta, 

Arquitectura, Planeamento, Artes Plásticas, Junho 1988, p.7 
185 Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, 1988, Op.cit 
186 No piso do claustro foram instalados serviços comunitários e administrativos, e nos dois acima foram feitas 

seis enfermarias e dois grupos de quartos, “com todas as dependencias necessárias para a boa execução dos 
serviços”. in CABRAL, José Curry da Camara, “O Hospital Real de S.José e anexos. Desde 7 de Janeiro de 

1901 até 5 de Outubro de 1910”, Typographia “A Editora Limitada”, Lisboa, 1915, p.308 
187 Há notícia de, por exemplo, o pé-direito piso do claustro ter sido reduzido por forma a ser possível a 

criação de um piso técnico. “A redução de 5 para 3,5 metros, do pé direito, bem como a instalação de 
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Supõe-se que, a par da mesma obra188, tenham sido alteradas as fachadas viradas para o 

claustro (com exceção da fachada da igreja) substituindo os antigos (altos e enquadrados 

por molduras de pedra a toda a volta) por vãos mais estreitos, de peito. Estes, que 

anteriormente marcavam a organização interior através de frisos em pedra, hoje escondem 

níveis desordenados e um interior desfigurado e fragmentado.  

Nesta fase, dentro do mesmo espírito da prática cénica anteriormente referida, foram feitas 

modificações ao nível da decoração com o objetivo de compor visualmente os lugares 

comuns. Ao lambrim de azulejos do piso do claustro foram acrescentados remates 

recortados de um barroco tardio, com temáticas já desassociadas da vida religiosa, tendo o 

do piso da galeria superior sido totalmente substituído189.  

Apesar do esforço de Curry Cabral e das enumeras obras executadas, o “notável” Hospital 

de Santa Marta nunca chegou a funcionar com o propósito inicial. No contexto da 

“Reforma Universitária de Lisboa”190 em 1911, depois da conclusão das obras e de dois 

anos de espera, o Hospital com quinze enfermarias, trinta e quatro quartos e “larga 

capacidade” para setecentos doentes191 foi oficialmente apropriado enquanto Hospital 

Escolar da Faculdade de Medicina de Lisboa com o nome de “Hospital Hintze Ribeiro”192. 

Este hospital, enquanto Escola Médica, foi cenário de importantes descobertas na área da 

Medicina193.  

                                                                                                                                                                          
aquecimento central que se prevê, são factores a contribuir por forma decisiva para um bem-estar dos doentes 
em internamento.” in LEONE, José, “Notas sobre o Hospital de Santa Marta”, in Boletim Cultural dos Hospitais 

Civis de Lisboa, Lisboa, 1979 
188 Para esta suposição contribui também a semelhança da linguagem e métrica dos vãos dos edifícios da 

cerca, erguidos por esta altura, com os atuais vãos das fachadas referidas.  
189 Este trabalho, da autoria de Coronel Vitória Pereira em 1906, foi executado em forma de espaldar com 

base no mesmo jogo cromático de azul e branco mas com temáticas mais uma vez de inspiração barroca, 

semelhantes às dos recortes do piso do claustro. 
190 PEREIRA, Artur Torres, BOTELHO, Luiz Silveira, e SOARES, Jorge, “A Sociedade das Ciências Médicas de 

Lisboa e os Seus Presidentes (1835-2006)”,  Revisão: Luís Milheiro; Cortesia da Fundação Oriente citado por 

Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa, História: Presidentes da Sociedade das Ciências Médicas de 

Lisboa - http://www.scmed.pt/np4/16.html 
191 CABRAL, José Curry da Camara, “O Hospital Real de S.José e anexos. Desde 7 de Janeiro de 1901 até 5 

de Outubro de 1910”, Typographia “A Editora Limitada”, Lisboa, 1915, p.245 
192 “Toda a obra do magnifico Hospital se concluiu com notavel perfeição (…) e concluída se conservou 
durante mais de dois annos esperando-se que as Côrtes votassem (…). Baldada esperança. Não foi dado á 
minha administração vê-lo em exercicio.” in CABRAL, José Curry da Camara, “O Hospital Real de S.José e 

anexos. Desde 7 de Janeiro de 1901 até 5 de Outubro de 1910”, 1915, Op.cit, p.309 
193 Apesar de poucas referências, Egas Moniz (1874 – 1955) trabalhou durante cerca de 30 anos em Santa 

Marta, com o cargo de Professor Catedrático da cadeira de Neurologia e Investigador Científico. Neste 

Hospital desenvolveu várias descobertas com destaque a angiografia cerebral e leucotomia pré-frontal, que lhe 

valeram a atribuição do Prémio Nobel da Medicina em 1949. Atualmente, em Santa Marta é possível encontrar 

pontualmente alguns utensílios ligados à prática desta figura tão importante, tendo a maior parte sido deslocada 

para o Hospital de Santa Maria193 (atual Hospital Escolar) por forma a integrar o “Museu Egas Moniz”.  
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Apesar do reconhecimento do valor do espaço da igreja e em 1946 ter sido classificada 

enquanto Imóvel de Interesse Público, o seu recheio foi vítima de sucessivas delapidações 

ao longo do século XX194. Em 1927, totalmente despojada dos seus objetos de culto, a 

Igreja (cuja resolução pendia) foi oficialmente cedida ao Hospital que a apropriou enquanto 

armazém. Atualmente testemunhamos um espaço que lamentavelmente transparece a sua 

inadequada apropriação enquanto dispensário de peças amontoadas e arquivo de 

documentos ligados à vida hospitalar195. Igualmente gritante é a situação da Sala do 

Capítulo que hoje padece das “fracas”196 práticas de “restauro” desta época. Nos anos 

quarenta foi adaptada a Museu e Sala de Aula, altura em que provavelmente se procedeu 

a um “arranjo” do espaço197. Apesar do ambiente tão apelativo a que hoje ainda 

assistimos, gerado pelo trabalho de revestimento azulejar, é possível reconhecer, através de 

uma análise mais cuidada, a “reconstituição de muito mau gosto”198 que integrou azulejos 

vindos de outros locais resultando numa “autêntica manta de retalhos”199.  

 

4.3 [1950 – 1971] : Obras de adaptação – Hospital Civil 

 

No ano de 1950 o Hospital Escolar de Santa Marta é integrado nos Hospitais Civis de 

Lisboa200. Durante o seu funcionamento enquanto Hospital Civil desenvolveu importantes 

especialidades, sendo atualmente um centro de referência nacional na área 

cardiovascular201.   

                                                           
194 “(…) o seu recheio foi sendo delapidado, acabando a Igreja em armazém de pelas amontoadas ligadas à 
vida hospitalar e à ciência médica (…)” in Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do 

Capítulo, Lisboa, Atelier Cidade Aberta, Arquitectura, Planeamento, Artes Plásticas, Junho 1988, p.7 
195 O belíssimo pavimento em mármore foi toscamente coberto por tábuas de madeira que escondem, ainda 

hoje, as sepulturas de antigas figuras importantes no processo de desenvolvimento deste lugar, como a mecenas 

da primeira capela-mor, D. Helena de Sousa (século XVI). A sua decoração litúrgica foi gradualmente espalhada 

por várias igrejas como foi o exemplo dos retábulos de talha dourada da capela-mor e capelas colaterais, 

deslocadas para a igreja de Santo António do Estoril por forma a repor os que foram ali destruídos num 

incêndio. 
196 Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, 1988, Op.cit, p.29 
197 Por outro lado, a construção de um corpo (para uso hospitalar) adoçado diretamente à sua fachada Norte 

(prática que como temos visto foi comum neste tempo) entaipou os seus vãos prejudicando não só a iluminação 

deste espaço mas também o seu desempenho físico por ter sido travado o curso natural de um “caneiro” que por 

ali passava, tendo esta vindo a sofrer de contínuas infiltrações. 
198 Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, 1988, Op.cit 
199 Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, 1988, Op.cit 
200 A Faculdade de Medicina de Lisboa passa a funcionar no “novo” Hospital de Santa Maria (obra iniciada 

nos anos 40). 
201 Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE – Hospital de Santa Marta: Especialidades - http://www.chlc.min-

saude.pt/contentlist.aspx?menuid=271 
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Apesar de não termos tido acesso a informação rigorosa sobre as obras executadas na 

passagem de Hospital Escolar a Hospital Civil, sabemos que entre os anos de 1956 e 

1959 terão sido realizadas obras de adaptação às novas funções, tanto no edifício do 

antigo Convento como nos corpos edificados posteriormente na cerca. Neste âmbito foi por 

exemplo remodelado o Coro-Baixo202 com vista o seu funcionamento enquanto capela. 

A confirmar e colmatar a prática de construção e decoração deste século, foi edificado, em 

completa desarmonia com o conjunto pré-existente, um bloco com seis pisos para consultas 

externas e serviços administrativos, adossado, mais uma vez, diretamente à fachada Sul do 

coro-baixo e alto (figura 27). Esta obra vem acentuar a mentalidade de prioridade 

“funcional” que desvalorizou o património tão valioso (a vários níveis) do lugar de Santa 

Marta, com cerca de quatrocentos anos de história203. O ambiente do coro-baixo foi 

bastante prejudicado uma vez que as suas únicas fontes de iluminação natural encontravam-

se agora bloqueadas. 

 

 - FASE 5: Obras de recuperação e restauro 

 [1988 – 2003] 

 

No final do século XX assistiu-se a uma gradual tomada de consciência das graves 

consequências das últimas obras, não só a nível arquitetónico mas também cultural. Desta 

forma o património, cujo valor foi sendo reconhecido, foi alvo de tentativas pontuais de 

correção e devolução ao seu carácter identitário204.  

                                                           
202 Foram previstos arranjos no mobiliário litúrgico, bem como, obras de “restauro” e adaptação que incluíram o 

revestimento da parte inferior das paredes laterais e frontal com lambris de azulejo branco, depois de terem sido 

“arrancados” os cadeirais que outrora estariam dispostos ao longo das mesmas. Programa-Base para a 

realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, Lisboa, Atelier Cidade Aberta, Arquitectura, Planeamento, 

Artes Plásticas, Junho 1988, p.24 
203 “O “novo” edifício, como se não bastasse o descuido, é notável exemplar da incúria, e do desprezo pelo 
património construído que os anos sessenta e setenta do nosso século nos ofereceram.” in Programa-Base para a 

realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, Lisboa, Atelier Cidade Aberta, Arquitectura, Planeamento, 

Artes Plásticas, Junho 1988, p.7 
204 Um bom exemplo destes esforços é o trabalho elaborado pelo Atelier Cidade Aberta (citado ao longo desta 

análise) que, embora tenha ficado apenas em papel, representa esta nova postura preocupada com a história e 

com o tempo. Apesar da colaboração deste grupo se restringir à “realização do projeto do Museu e Sala do 

Capítulo”, verifica-se neste documento o empenho em compreender o lugar como um todo, nos vários tempos 

que o desenvolveram cruzando as análises histórica, morfológica e arquitetónica. “O programa base para a 
realização do projeto, pretende-se ainda com a problemática da reabilitação de um edifício, com respeito pela 
sua envolvência. Envolvência esta, tanto mais sentida na lógica do projeto arquitetónico a levar a cabo, por se 
tratar de um antigo convento de religiosas, a que o espírito de clausura vem reforçar a noção de “para dentro” 
do conjunto.” in Programa-Base para a realização do Projecto do Museu e Sala do Capítulo, Lisboa, Atelier 

Cidade Aberta, Arquitectura, Planeamento, Artes Plásticas, Junho 1988, p.31 



 

 

70 

 

Nos anos de 94 e 95 foram feitas obras de beneficiação no Claustro e nas fachadas da 

Igreja, bem como o restauro do conjunto azulejar205. Mais tarde, já no início do século XXI, 

foram feitos alguns trabalhos de recuperação de interiores incluindo o restauro da igreja, 

reabilitação da antiga Sacristia e do coro-baixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
205 Não temos informação concreta sobre quais os azulejos restaurados.  
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Fig. 25 Desenho da fachada da igreja, 1977 Fig. 26 Claustro com guarda em pedra, início séc. XX 

Fig. 27 Fase de construção do edifício das consultas externas, 1979 

Fig. 24 Fachada da igreja no contexto da rua de Santa Marta, 1968 
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 Considerações sobre a investigação histórica 

 

Como referimos a título introdutório da investigação histórica narrada, esta não corrobora, 

pelo menos diretamente, o significado que identificamos através da reflexão fenomenológica 

exposta. Não sendo apresentado um discurso com base na experiência humana do 

significado, isto é, na primeira pessoa, não será possível o seu reconhecimento, uma vez 

que, tal como acontece na experiência fenomenológica, a sua compreensão parte da 

vivência das “coisas” concretas do lugar e não de apreensão abstrata dos seus factos. 

Verificámos no entanto, ao longo da investigação apresentada, a alusão a qualidades de 

grande relevância no que toca à especificidade do lugar de Santa Marta. Assim, estas, ao 

dizerem respeito ao caracter da sua identidade atestam indiretamente o significado por ela 

transmitido. 

Logo na primeira intervenção, isto é, na primeira interpretação do Homem relativamente ao 

lugar por meio de uma construção, notamos a qualidade de isolamento do mesmo. 

Primeiramente escolhido enquanto asilo, as jovens que o ocuparam demonstraram no seu 

contexto uma grande predisposição para o recolhimento e religiosidade.  

Por outro lado, a intenção inerente à escolha de um lugar fértil, saudável e natural, põe em 

evidência uma qualidade ainda hoje bastante evidente e que em tanto contribui para a 

atmosfera do lugar, não tanto no território da cerca, por se encontrar desvirtuado pelas 

construções posteriores do hospital, mas principalmente no espaço do claustro. Verifica-se o 

facto de esta qualidade contemplativa de comunhão com a natureza ter tido uma presença 

constante ao longo do desenvolvimento do lugar, tanto durante o funcionamento enquanto 

convento, como no funcionamento enquanto hospital, tendo esta sido uma das razões que 

levou Curry Cabral a fundar o hospital de isolamento no lugar de Santa Marta.  

Dos poucos testemunhos que encontramos sobre a experiência concreta do lugar, o que 

seguidamente é apresentado pareceu-nos relevante principalmente pelo facto de remeter 

para a capacidade tão própria do lugar em gerar “silenciosas experiências místicas”206, 

remetendo para o mesmo ambiente que identificamos aquando da nossa reflexão 

fenomenológica.  

 

 

                                                           
206 Referência à citação seguidamente apresentada. 
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“Nada sabia acerca da história do Hospital de Santa Marta, 

nem deste antigo convento do mesmo nome, onde ainda se 

encontram, apesar de tudo, vestígios de uma “vida” que 

ultrapassa as paredes e espaços, fazendo repercutir em nós, 

as silenciosas experiências místicas, que chegaram a marcar, 

por vezes de maneira indelével, o ritmo e o rumo do tempo 

em que ocorrem.”207 

 

Outra qualidade bastante importante será a presença de indivíduos da nobreza, associados 

ao desenvolvimento do lugar, não só enquanto sujeitos externos à sua vivência concreta mas 

também relativamente às próprias freiras do convento. Apesar das religiosas, “muy nobres 

por sangue”208, relevarem com seriedade a clausura, ao rejeitarem a regra de Santa Clara 

que previa a pobreza, foi lhes possível conservar as suas propriedades bem como o seu 

estatuto nobre. Levando uma vida essencialmente diferente do que previa a simplicidade, 

pobreza e humildade da original regra de Santa Marta, as clarissas de Santa Marta 

dispunham no seu dia-a-dia de criadas pessoais coibindo-se da execução de trabalhos 

físicos como a manutenção dos jardins, limpezas ou preparação de refeições. No entanto, 

apesar do seu estatuto, era da ajuda financeira externa que dependiam. Tendo o terreno 

sido escolhido estrategicamente numa zona maioritariamente habitada por nobres209, é 

verificada a importância desta avultada classe social no desenvolvimento deste lugar210. 

Relembramos por exemplo a presença de D. Helena de Sousa, D. Catarina de Bragança, 

Condes de Redondo, nobres irmandades, entre outras, que, para além de sustentarem 

financeiramente a vida contemplativa das religiosas, acabaram por ter bastante influência 

nas obras (principalmente de ornamento) realizadas no lugar enquanto Convento. 

Atribuímos, por esta razão, a sua presença e influência às obras de grande valor cultural 

                                                           
207 ANCIÃO, José Manuel, “ O Mosteyro de Sancta Martha: Monografia do antigo Covnento / Hospital de 

Santa Marta de Lisboa”, Edição Liga dos Amigos do Hospital de Santa Marta, Lisboa 2010, p.11 
208 “Mosteyro das Religiosas de S. Marta de Serafica Ordem de S. Francisco”, Capítulo VIII, 1707 in “História 

dos Mosteiros, Conventos e Casas Religiosas de Lisboa na qual se dá a notícia da fundação e fundadores das 

instituições religiosas, igrejas, capelas e irmandades desta Cidade”, Imprensa Municipal de Lisboa, Lisboa, 

1972, Tomo II, p. 366 
209 Reveja-se: “Terá uma légua de comprido, por um lado é habitado por grandes e nobres casas, no outro por 

fertilíssimas hortas.” in OLIVEIRA, Frei Nicolau de, “O livro das Grandezas de Lisboa”, 1620 
210 Relembre-se o facto de a estrutura da própria igreja ter sido pensada com o objetivo de possibilitar às 

religiosas clarissas de Santa Marta receberem doações através das rendas das capelas-laterais. 
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que ainda hoje se ali se encontram. Por outro lado será possível compreender o facto de 

esta presença nobre ter motivado em grande medida a presença e qualidade aristocrata 

que ainda hoje se reconhece na experiência do lugar.  

Será neste âmbito relevante o testemunho que Egas Moniz apresenta sobre a vivência do 

claustro. Apesar de se referir especificamente às palmeiras que lá outrora existiram, acaba 

por mencionar a tão relevante “elegância altiva” própria da identidade do lugar remetendo 

para o seu ambiente global 

 

“Durante longos anos passei por baixo das suas arcarias em 

convívio com as suas palmeiras de elegância altiva, todas de 

diferentes alturas em busca do sol acariciante, que mãos 

ímpias ultimamente derrubaram em hora aziaga, e o seu 

precioso fontanário de antigo e nobre recorte.”211 

Egas Moniz 

 

Relativamente ao carácter da obra de arquitetura pensada para o lugar de Santa Marta, 

identificamos no edifício do antigo convento, a coexistência da sólida presença do “estilo 

chão” do projeto de Pedro Nunes Tinoco e da subtil presença do barroco introduzido mais 

tarde por João Antunes. No âmbito do projeto de Pedro Nunes Tinoco verifica-se, apesar da 

forte presença da solidez e severidade que as suas referências (modelos tipológicos da 

Companhia de Jesus e estética maneirista introduzida pelo arquiteto militar Fillipo Terzi) 

exigiam, a obra acaba por manifestar sensibilidade e delicadeza no traçado confirmando o 

carácter feminino da ordem religiosa a que pertencia. Será pertinente ainda referir o facto 

de, no pensamento arquitetónico, Tinoco ter relevado, em grande medida, a regra de 

clausura referente à ordem de Santa Clara, integrando os elementos de mediação na 

estrutura do edificado e confirmando, mais uma vez, a qualidade de isolamento do lugar, 

bem como a capacidade de gerar a coexistência de duas qualidades distintas e 

independentes, a do interior e a do exterior.  

Por outro lado, o projeto de reabilitação de João Antunes, revelando um grande respeito 

pela pré-existência onde interveio, introduziu uma nova linguagem associada ao barroco de 

D. João V. Assumindo uma presença subtil, não por isso menos relevante, o barroco é 

                                                           
211 MONIZ, Egas, Confidências de um investigador científico, Edições Ática, 1949, p. 374 
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introduzido maioritariamente sob a forma de ornamento transfigurando a seriedade da obra 

maneirista ao procurar fugir à sua “tradicional fórmula seca”212.  

 

Neste âmbito, parece ser pertinente, apropriando-nos dos conceitos abordados por 

Norberg-Schulz a propósito do “significado da arquitetura ocidental”213, relacionar o genius 

loci identificado no claustro com a presença dos dois estilos principais identificados: 

Maneirismo e Barroco. Segundo o autor, o Maneirismo surgiu numa época de instabilidade 

e dúvida em que a crença no Homem divino se vê despida dos ideais Renascentistas de 

poder e segurança na ordem, beleza e perfeição214. A autoridade da religião é substituída 

pela responsabilidade e consciência pessoal, numa busca pelo significado existencial215. 

Neste âmbito as obras Maneiristas, experimentadas agora pela emoção, revelam uma 

tentativa de compreensão da posição do Homem no mundo através da relação dinâmica 

entre espaços e elementos contrastantes, ao invés da “imagem ideal” refletida pelos 

elementos estáticos, de valor absoluto216. A igreja adquire um novo significado funcionando 

enquanto cenário do drama da redempção, espelhando o sentimento profundo do 

problema humano.  

Como consequência da fragilidade da Igreja Católica foi iniciado um novo âmbito estilístico 

por forma a reinstaurar a credibilidade e autoridade da Instituição, destruídas pelo 

“humanismo” do Renascimento. Numa altura em que se pretende compreender a natureza e 

o Homem, o Barroco retrata a totalidade humana e natural numa dinâmica inteira, 

revelando um Homem “mais consciente da sua natureza”217. Recorre-se a imagens de 

situações reais e surreais facilitando a acessibilidade e compreensão da religião pelos 

“aliterados”. Enquanto sistema básico, o centro volta a ganhar importância, concentrando-se 

nas “forças radiais” o poder religioso, científico, económico e politico218. O limite, através 

                                                           
212 SERRÃO, Vitor, “O Arquitecto Maneirista Pedro Nunes Tinoco. Novos documentos e obras (1616-1636)” in 

Separata do Boletim Cultural de Assembleia Distrital de Lisboa, III série, nº LXXXIII, Lisboa, Assembleia Distrital de 

Lisboa, 1977, p.26/27   
213 NORBERG-SCHULZ, Christian, “Meaning in Western Architecture”, ed. Rizzoli NY, 1983 
214 NORBERG-SCHULZ, Christian, “Meaning in Western Architecture”, Op.cit, p. 131-132 
215 “His world is a problematic and divided world, and he himself is a suffering and alienated man. Never 
before had the quest for meaning been felt more intensely.” in NORBERG-SCHULZ, Christian, “Meaning in 

Western Architecture”, Op.cit, p. 146 
216 NORBERG-SCHULZ, Christian, “Meaning in Western Architecture”, Op.cit, p.145-146 
217 “During the Baroque age, finally, the totality of natural and human aspects were considered. Body and soul 
were now understood as parts of an inclusive, dynamic whole, and the experience of meaning wasa often 
connected with a state of ecstasy.” in NORBERG-SCHULZ, Christian, “Meaning in Western Architecture”, Op.cit, 

p. 166 
218 NORBERG-SCHULZ, Christian, “Meaning in Western Architecture”, Op.cit, p. 149-150 
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do movimento e da força impressos no seu carácter dinâmico e “aberto”, pretendia, a partir 

de um ponto fixo (o centro) criar o “mundo infinito”.  

No edifício do antigo Convento de Santa Marta, apesar do Maneirismo ter adquirido uma 

lógica própria em Portugal (“estilo chão”), encontramos presente a essência destes conceitos 

lançados por Norberg-Schulz.  

Retomando o “genius loci” identificado no claustro, se por um lado, numa fase inicial somos 

levados a meditar sobre a nossa existência (“embrulhados em pensamentos nossos”), por 

outro o lugar demonstra-nos, através do seu “coração”, a totalidade da nossa natureza, 

tornando compreensível a dinâmica humana e natural que remete para o divino. Assim, se 

por um lado o Maneirismo faz uso da massa, robustez e dinamismo da forma para 

expressar a “busca pelo significado existencial”, por outro o Barroco apropria-se dos seus 

tão próprios valores cénicos, desenvolvendo a “dinâmica inteira do corpo e alma” numa 

experiencia que encontra o significado e o sentido de totalidade. Será importante relembrar 

que, apesar do Barroco estar subtilmente presente, não tem por isso uma força menor. Tanto 

a decoração azulejar do claustro, apelativa e de grande contraste cromático, como a fonte 

central, de desenho e recorte barroco, contribuem para o ambiente onde acaba por 

prevalecer a “compreensão”, paz e segurança quanto à natureza humana, natural e à 

presença divina. Reconhece-se, no caso do fontanário, a importância do centro (no âmbito 

do Barroco). De facto, esta peça reforça a atenção para um sistema central induzindo uma 

ligação idealizada com o divino.  

 

Se por um lado a investigação histórica permitiu o reafirmar de qualidades que já havíamos 

identificado, por outro possibilitou o reconhecimento das razões por de trás da 

descaracterização de muitos dos espaços que considerámos a priori não estarem de acordo 

com a identidade do lugar. Assim, esta reflexão revela também a utilidade de oferecer 

pistas sobre o pensamento destes espaços com vista a sua devolução ao lugar. Será 

possível atribuir a compartimentação (criação de pisos técnicos no âmbito do primeiro 

projeto do Hospital) dos pisos no interior do Convento à sua descaracterização, remetendo 

para uma solução que os liberte e lhes devolva o pé-direito original. Reconhece-se a 

importância do entendimento do carácter excessivamente cénico do recorte dos azulejos 

acrescentados ao lambrim que reveste o claustro, que hoje acaba por depreciar a subtileza 

nobre tão própria do lugar. E verifica-se que o facto de inicialmente o lugar ter sido 



 

 

77 

 

pensado num contexto de escala suburbana permitiu a um isolamento que hoje se encontra 

completamente descaracterizado pela escala urbana que a sua envolvente acabou por 

adquirir. Esta tem hoje uma presença bastante evidente na experiência do território da cerca 

contribuindo para a deturpação do sentido de realidade desligada do que lhe é exterior. 

Como estes, identificamos muitos outros casos, por exemplo, a situação atual da antiga 

igreja transfigurada pela sua apropriação enquanto armazém. 

 

Esta análise possibilitou também o reconhecimento de importantíssimos trabalhos a nível 

cultural que marcam e fazem parte do desenvolvimento de uma cultura que extravasa o valor 

do lugar em si. Dada a sua importância, estas obras devem ser tidas em conta num projeto 

que pretende requalificar um conjunto arquitetónico não só de valor enquanto lugar mas 

também enquanto memória de uma cultura.  

Remetemos neste âmbito os painéis de azulejo de Gabriel del Barco atualmente colocados 

na portaria (finais séc. XVII); os azulejos policromos presentes na igreja e coro-baixo (finais 

séc. XVII); a magnífica obra de azulejos azul-cobalto de Valentim Almeida da antiga sala do 

capítulo (1730); entre outros. A título conclusivo será relevante ainda referir o valor cultural 

da presença da prática médica no lugar de Santa Marta, independentemente das 

consequências prejudiciais da suas intervenções arquitetónicas.  
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4. Compreensão do lugar : reflexão 

 

A título conclusivo deste capítulo através do qual pretendemos desenvolver, com base numa 

abordagem fenomenológica, o lugar de Santa Marta, será ainda relevante uma breve 

reflexão sobre os restantes espaços que compõem a realidade do lugar de Santa Marta. 

Referimos com frequência ao longo do presente trabalho que a razão pela qual focalizámos 

a leitura fenomenológica no espaço do claustro prende-se com o facto de a experiência e 

compreensão do significado do lugar ter sido, ali, mais clara.  

No entanto, por forma a ser clara a sua extensão aos restantes espaços do lugar interessa 

referir a ligação que estes estabelecem com o sentido identificado, pondo em evidência os 

vestígios de um diálogo compreendido na especificidade do espaço do claustro.   

Relativamente aos espaços do interior no piso térreo do claustro, voltamos a identificar a 

mesma qualidade de interioridade que contribui para um ambiente de introspeção marcado 

pela presença de uma luz ténue e distanciamento, físico e visual, do exterior (vãos altos que 

apenas iluminam os espaços sem criar contacto visual com o exterior). Destacamos neste 

âmbito especialmente o espaço da antiga igreja (figura 28), mas também o antigo coro-

baixo (figura 29) e sala do capítulo (figura 30). No caso da antiga igreja, e apesar da sua 

descaracterização pelo seu funcionamento enquanto armazém, ressurge o sentido de 

urgência pela procura de uma resposta (mais do que o seu encontro). Esta é, mais uma vez, 

reafirmada pela experiência de introspeção associada a um ambiente de luz ténue e ao 

movimento sequencial proposto pelo dinamismo dos arcos e pilares das capelas-laterais que 

ladeiam a nave central. Reencontramos o mesmo tipo de linguagem ligada à robustez, 

elegância e simplicidade, voltando a presença da pedra e do reboco a ganhar importância 

através do desenho que define o encontro dos dois, remetendo para o mesmo carácter 

nobre. No caso dos restantes interiores (figuras 31, 32), verifica-se em geral a presença de 

vãos profundos que conduzem o mesmo sentido de solidez tão próprio do lugar. No 

entanto, verifica-se uma grave transfiguração da sua qualidade pela presença de superfícies 

marcadas pelo uso de materiais frios e artificiais acabando este por resultar num ambiente 

sem personalidade.  

Repare-se que não terá sido referido o carácter contemplativo e de comunhão com um 

ambiente natural (identificado no espaço do claustro) enquanto parte da experiência dos 

espaços interiores. Concluímos assim que o lugar, por forma a transmitir o seu significado, 
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se serve da distinção entre os seus espaços interiores e exteriores marcados por sentidos, 

ainda que diferentes, complementares sendo que um não terá razão de ser sem o outro e 

que em conjunto constroem o significado do lugar.  

No que diz respeito ao território da cerca gostaríamos apenas de reafirmar o facto de, no 

contexto atual, não ter possível o encontro de qualquer vestígio da identidade do lugar, uma 

vez que, a qualidade contemplativa de contacto com a natureza, e a consequente geração 

de uma realidade distinta e isolada se encontram completamente descaracterizadas pela 

presença invasiva do contexto que lhe é exterior (figuras 33 e 34) bem como pela confusa 

estrutura que atualmente apresenta.  

 

Terminamos este capítulo com a exposição do testemunho de uma irmã Clarissa 

relativamente à vida contemplativa em clausura que em tanto parece compreender o 

significado exposto relativamente à experiência de comunhão com uma realidade quase 

metafísica através da expansão da alma que na clausura, vê mais longe. 

 

 “Eu costumo dizer que “só caminha quem está parado”, é 

uma contradição. Caminhar na vida não significa andar com 

os pés, avançar só se consegue quando se pára. A vida 

contemplativa é um caminhar parado.”219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
219 Irmã Maria José Reis da Ordem de Santa Clara, “Clausura é uma opção espiritual”, Entrevista de Sónia 

Neves, Agência Ecclesia: Agência de Notícias da Igreja Católica em Portugal, Fevereiro de 2010  

in http://www.agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/noticia.pl?id=77570 
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Fig. 28 Antiga Igreja e atual armazém do Hospital 

Fig. 29 Antigo Coro-Baixo e atual capela do Hospital 
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Fig. 30 Antiga Sala do Capítulo e atual Museu McBride 

Fig. 32 Vão interior (ala Norte do edifício do 

Convento) 

Fig. 31 Corredor subterrâneo (ligação entre o edifício 

do antigo Convento e os edifícios da cerca, ala 
Nascente) 
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Fig. 33 Território da cerca e a presença contexto envolvente (lado Nascente) 

Fig. 34 Território da cerca e a presença contexto envolvente (lado Sul – contato com a travessa 

de Santa Marta) 
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CAPÍTULO IV 

ENCONTRO DE TEMPOS 

 

 

 

 

“What does the building want to be?” 

Louis Kahn 
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1. Possibilidades Programáticas  

 

Posteriormente à compreensão do significado do lugar torna-se imprescindível pensá-lo 

enquanto realidade num tempo presente e integra-lo simultaneamente num tempo futuro. 

Relembrando o facto de que a intervenção arquitetónica num determinado lugar deverá 

prever o estabelecimento de diferentes nexos com vista a concretização, no tempo da 

história que lhe corresponde, do genius loci, será de grande importância a reflexão sobre 

as possibilidades de integração do mesmo no contexto em que se insere e a que deve 

responder. Para o efeito, será apresentada uma reflexão que pretende interligar os contextos 

social, cultural e económico com o significado inerente ao lugar de Santa Marta. Esta terá 

como objetivo principal a compreensão do território onde o lugar se encontra, desde a 

escala da cidade à escala da envolvente mais próxima, por forma a ser aferido o tipo de 

programa que responde à sua realidade, tendo sempre em conta a compatibilização com o 

genius loci reconhecido.  

Referimos, não só a propósito da reflexão fenomenológica mas também da investigação 

histórica, a capacidade do lugar gerar uma realidade paralela, isolando-o do contexto da 

sua envolvente. Esta, anunciando-se enquanto a mais primária qualidade do lugar, deve ser 

integrada no pensamento do mesmo, sendo a consequência à sua renúncia a 

impossibilidade de se reconhecer o seu significado. Assim, enquanto parte fundamental do 

mesmo, é importante ser preservada aquando da reflexão sobre o programa que poderá 

sustentar. Por outro lado, o facto de ser um lugar isolado e de preservar os seus limites 

desde a sua original construção traduz um relevante valor não só do ponto de vista da sua 

vivência mas também do ponto de vista cultural. Desta forma, ao contrário do que seria de 

esperar, o limite que os seus muros criam, apesar de constituir uma barreira na vivência da 

cidade, representa, ou poderá representar, uma mais-valia e não um impasse ao 

desenvolvimento do território onde se encontra.  

O pensamento que defendemos tem então por base a preservação do seu limite original, 

por razões culturais e identitárias, em oposição à abertura do seu território à cidade com o 

objetivo de o cerzir na sua malha e estrutura urbana. Devemos chamar a atenção para o 

facto de que através da preservação do carácter isolado não, defendermos o seu 

isolamento programático, muito pelo contrário. Em boa verdade, este pensamento prevê 

não um isolamento do seu programa mas sim da sua estrutura física que, ao ser conservada 



 

 

85 

 

possibilita a integração de um lugar na cidade, respondendo não só às necessidades 

inerentes ao funcionamento do seu quotidiano do seu contexto mas também ao significado 

que exige na vivência e significação existencial do seu território.  

Por outro lado, terá sido já feita, em várias ocasiões, referência à qualidade que o lugar 

demonstra em gerar um ambiente contemplativo de deleite e comunhão com um ambiente 

natural, carácter que se verificou constante desde a original criação do Asilo até à 

apropriação enquanto Hospital220. Defendemos, por isso, o facto de esta característica, 

juntamente com a capacidade de território isolado, contribuir e participar da essência e da 

experiência do lugar devendo ser respeitada, preservada e relevada no pensamento para o 

“novo programa”.  

 

Relativamente ao contexto onde se insere, será importante reafirmar o que foi já terá sido 

brevemente referido na introdução ao presente trabalho a propósito do programa iniciado 

pela Câmara Municipal de Lisboa com vista a desativação dos cinco hospitais, antigos 

conventos, existentes atualmente na Colina de Sant’Ana (figura 35). Assim, inserido no 

contexto de um programa que prevê repensar a estrutura global da cidade de Lisboa 

(Programa de Investimento Prioritário em Ações de Reabilitação Urbana), a desativação dos 

hospitais participa enquanto estratégia na reinserção da Colina de Sant’Ana na vida ativa 

da cidade.  

Assim, segundo o Programa da CML221, a Colina central de Lisboa deverá estabelecer uma 

ligação mais intima com a Baixa-Pombalina não só fisicamente, através de caminhos 

pedonais e percursos estratégicos que articulam os vários espaços dos mesmos, mas 

também programaticamente através da continuidade e extensão das atividades 

socioculturais para o seu território222. Atualmente a Colina, apesar de ocupar uma posição 

bastante relevante (figura 36), encontra-se desarticulada da sua envolvente223 representando 

um território obsoleto na vivência da cidade e funcionando em desacordo com as suas 

                                                           
220 Ainda que hoje com algumas deficiências relativamente à experiência de certos lugares, questão que será 

abordada mais à frente. 
221 Câmara Municipal de Lisboa. 
222 “No âmbito das áreas históricas a implementação de um percurso pedonal com forte carácter lúdico, 
recreativo, patrimonial e turístico no tecido urbano consolidado de Lisboa, articulando e potenciando espaços 
singulares como o jardim do Campo de Santana e o Miradouro do Jardim do Torel, e Largo de S. Domingos, 
ligando a colina central de Lisboa com a Baixa Pombalina.” in “Apresentação do Programa de Investimento 

Prioritário em Ações de Reabilitação Urbana”, Notícias in www.cm-lisboa.pt, 4 de Abril de 2009 (visitado a 8 

de Outubro de 2011) 
223 Esta envolvente é marcada pela Avenida da Liberdade, a Poente; área do Marquês de Pombal e Saldanha, 

a Norte; Avenida Almirante Reis (do Martim Moniz a Arroios), a Nascente e Baixa-Pombalina, a Sul. 
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potencialidades enquanto parte de um tecido continuo. Para tal, muito contribuem os cinco 

já referidos Hospitais que acabam por determinar as atividades socioculturais da Colina, 

correntemente apelidada de “Colina da Saúde” ou “Colina dos Hospitais”. No âmbito da 

estratégia geral deste Programa que prevê dar prioridade à reabilitação do património 

existente, foram, ao longo dos últimos anos, tomadas medidas e iniciadas reflexões no 

sentido de ser repensada a vocação programática da Colina partindo da requalificação 

das antigas estruturas conventuais, atuais hospitais, tendo em conta o seu impacto na 

vivência do território. A propósito desta transformação, terá sido já apresentada (2011) a 

“nova” vocação programática para a Colina de Sant’Ana com vista à aposta em atividades 

diversificadas, lúdico-culturais, mas respeitando a prática e história da saúde desenvolvida 

no seu contexto durante mais de 100 anos. Assim, apelidando-o, com vista um tempo 

futuro, de “Colina do Conhecimento”, este território deverá apostar na presença de 

comércio, habitação e serviços, bem como, incluir “novas estruturas ligadas ao 

conhecimento e à investigação biomédica”224 com vista a atração de polos culturais de 

conhecimento.  

De facto a “Colina dos Hospitais” apresenta já uma forte predisposição para a prática do 

Ensino sendo contexto no presente tempo de Universidades, Escolas e Institutos sobretudo, 

mas não exclusivamente, ligados à saúde.   

Por outro lado, tem sido já manifestada a intenção de preservar o núcleo dos Hospitais que 

contam a história da Medicina Portuguesa, através da valorização do património da saúde 

na Colina de Santana, tendo não só em conta os edifícios dos Hospitais propriamente ditos 

mas também o património ligado à vida hospitalar e ao ensino da medicina (bibliotecas, 

arquivos, espólio médico, entre outros).   

Para além do valor cultural ligado à história da medicina vale e pena reafirmar o valor dos 

400 anos de história destas estruturas enquanto Conventos.  

                                                           
224 “Todos os hospitais que serão desactivados - Santa Marta, Miguel Bombarda, Capuchos, São José e 
Desterro - por força da construção do Hospital de Todos os Santos. Estes antigos conventos que caracterizavam 
aquela zona da cidade a que se chamava a Colina de Santana, a colina da Saúde, estão todos no eixo, neste 
momento serão todos desactivados. Foram estudados em conjunto como uma série de peças, em que há 
património histórico-arquitectónico de grande valor que precisam de ser conservados e valorizados, há espaços 
que resultam para propriedade do município, como cedências obrigatórias de contrapartidas, há outros que se 
destinam à habitação, comércio e serviços. É um programa diversificado, mas que visa transformar aquela 
colina de Santana na Colina do Conhecimento. Hoje em dia está lá a faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade Nova, o Instituto Câmara Pestana, em fase de finalização, e a ideia é que possa existir outras 
estruturas ligadas ao conhecimento e à investigação biomédica.” in “Colina de Santana será a Colina do 

Conhecimento”, Entrevista de Eduardo Melo a Manuel Salgado, 21 de Dezembro de 2011, in Notícias, www. 

economico.sapo.pt 
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Muitas vezes posta de parte, esta é uma história que conta não somente episódios 

particulares da vida conventual mas também do contexto sociocultural do desenvolvimento 

da cidade de Lisboa desde o séc.XVI. 

 

Quanto ao caso específico do lugar de Santa Marta é importante ser relembrado o valor 

cultural inerente a certos trabalhos de arte sobretudo azulejar (referidos no contexto da 

investigação teórica), bem como, de alguns dos seus espaços (especial enfoque para a 

antiga igreja, coro-baixo, sala do capítulo) ligados ao funcionamento enquanto Convento. 

Deverá ser simultaneamente relevado o funcionamento do lugar enquanto Hospital com 

especial enfoque para o seu espólio médico e a presença de importantes figuras com 

grande relevância para a história da Medicina em Portugal como Egas Moniz, McBride, 

entre outros. 

Pelas razões acima expostas, conclui-se pela urgência em integrar, na solução de projeto a 

ser desenvolvida, uma importante componente cultural.  

 

Porque este lugar revela um importantíssimo valor do ponto de vista cultural e existencial, é 

sentida a necessidade de possibilitar a sua experiência a toda a comunidade. Referimos 

que faria parte do nosso objetivo oferecer o lugar à cidade, isto é, possibilitar o seu usufruto 

por parte da comunidade, não restringindo o acesso ao mesmo, embora controlando-o por 

forma a garantir o seu carácter isolado. No âmbito desta reflexão, verifica-se a pertinência 

em abordar o contexto económico em que se insere. 

Tendo a CML manifestado um interesse especial em fomentar o investimento privado 

relativamente às novas estruturas225 a serem criadas no âmbito do Programa já referido, 

torna-se importante incluir a presença do sector privado no tipo de funcionamento do 

território em questão. Não se verificando pertinente o desenvolvimento deste assunto, 

interessa apenas referir que, não sendo o nosso objetivo restringir o acesso da comunidade 

ao lugar, e uma vez que há um elevado interesse económico no âmbito do desenvolvimento 

da cidade, fomentar o financiamento do sector privado, parece ser relevante um programa 

que vise uma parceria público-privada. Assim, assumindo o investidor privado um 

compromisso de disponibilizar à comunidade a usufruto do seu espaço mediante uma renda 

periódica paga pelo Estado, este último tem a possibilidade de controlar o uso e estado do 

                                                           
225 Relativamente às “novas estruturas” referimo-nos não necessariamente a novas construções mas sobretudo a 

novos programas já que a prioridade será a reabilitação e requalificação do património já existente. 
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seu património, garantindo o acesso público ao mesmo. Esta questão, bem como, a 

especificidade do seu funcionamento no lugar de Santas Marta, será desenvolvida mais 

adiante no âmbito da apresentação da proposta de projeto.   

 

Relativamente à vivência que propomos para o lugar, parece ser importante, no contexto 

urbano da cidade de Lisboa, e para além de todas as qualidades já referidas, a 

experiência da tão própria realidade paralela e isolada que permite uma paragem no 

tempo, um contacto com a natureza e uma fuga à atividade ofegante particular dos centros 

urbanos. Lisboa apresenta já uma estrutura que tem vindo a relevar os espaços verdes 

(reveja-se figura 35) articulando a sua presença com o meio urbano e funcionando 

enquanto espaços de desafogo, isto é, pontos de paragem e de lazer.  

Santa Marta tem a oportunidade de fazer parte deste pensamento não enquanto ponto de 

passagem mas enquanto ponto de paragem. A sua identidade já várias vezes referida ao 

longo do trabalho, não suporta o passeio de quem informalmente vagueia pela cidade e de 

repente se encontra no interior do seu território. Esta não é uma experiência apropriada ao 

significado que transmite. O lugar de Santa Marta deve, mesmo no caso de ser encontrado 

por acaso, formalizar uma entrada consciente para o seu território, demarcando a sua 

qualidade de realidade distinta do seu contexto envolvente. Desta forma, deverão ser 

integradas, nos pontos de comunicação com o exterior, passagens controladas por forma a 

garantir o seu caracter isolado e ainda assim permitir a entrada a qualquer sujeito que dele 

queira usufruir. É um espaço de silêncio, contemplação e meditação. Não pretende ser um 

foco de afluência, de vida e encontro social.  

É um lugar isolado, para se estar sem tempo e reencontrar a direção, aquela que 

eventualmente se perdeu num caminho agitado.  

 

Enquanto programa para o lugar propomos então a coexistência do ensino, contacto com a 

cultura (do convento e do hospital) e espaço natural verde, garantindo o acesso público e 

sugerindo o investimento privado.  

Como já referido, será abordada a especificidade deste programa no âmbito da 

apresentação da proposta de projeto. 
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Fig. 35 Esquema das Cercas dos Hospitais e Jardins Públicos (fotografia aérea de 

Lisboa)  

1- Hospital de São José; 2 - Hospital dos Capuchos; 3 - Hospital de Santa Marta; 4 

– Hospital Miguel Bombarda; 5 – Hospital do Desterro; A – Jardim do Castelo de S. 

Jorge; B – Jardim de S. Pedro de Alcântara; C – Jardim do Príncipe Real; D – Jardim 

Botânico do Museu Nacional de História Nacional; E – Jardim do Torel; F – Jardim 

Braancamp Freire; G – Parque Eduardo VII e Estufa Fria 

Fig. 36 Vista aérea de Lisboa - Baixa Pombalina e Colina de Sant'Ana (ao centro) 
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2. Significado de Jardim 

 

Uma vez sugerido um programa que pretende recuperar a ideia de “jardim da cerca” no 

contexto da cidade, parece ser pertinente abordar o significado geral de jardim por forma a 

ser compreendido o seu papel não só ao nível da experiência essencial que propõe mas 

também relativamente à sua posição no contexto urbano.  

 

Se por um lado a arquitetura significa, por meio do lugar construído, a posição do Homem 

no seu contexto físico, por outro o jardim restaura a sua natureza226, a sua existência 

original no seu meio natural. O jardim, ou a natureza “construída”, simboliza o mundo 

natural domesticado permitindo a experiência de um ambiente que evidência a relação do 

Homem com a sua própria natureza.  

 

“An insight is needed (and that probably very soon) as to 

what is specially lacking in our great cities – namely, quiet, 

spacious, and widely extended places for reflection, places 

with long, lofty colonnades for bad weather, or for too sunny 

days, where no noise of wagons or of shouters would 

penetrate… buildings and situations which as a whole would 

express the sublimity of self-communion and seclusion from the 

world…  

We want to have ourselves translated into stone and plant, 

we want to go for a walk in ourselves when we wander in 

these halls and gardens.”227 

Friedrich Nietzsche 

 

                                                           
226 “ (…) a casa defende-se da Natureza, afirma um mundo que é do Homem, feito à sua imagem e 
semelhança; o jardim abre-se à Natureza, converte – ou reconverte – o Homem à Natureza – mostra-lhe o céu, 
as árvores, as pedras, as águas; evidencia-lhe a amizade destes elementos por si.” in ABREU, Pedro de, “Terra 

Prometida: Esquiço de ontologia existencial do Jardim”, Congresso Internacional “Jardins do Mundo”, Funchal, 

2007, p.13 
227 NIETZSCHE, Friedrich, 1882, cit in ABEN, Rob e WIT, Saskia de, “Enclosed Garden: History and 

Development of the Hortus Conclusus and its Reintroduction into the Present-day Urban Landscape”, 010 

Publishers, 1999, p.11 
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Ao remeter a experiência de jardim (no sentido lado) para “um passeio em nós mesmos 

enquanto deambulamos nestes muros e jardins”, Nietzsche parece referir-se exatamente 

àquilo que explicitamos enquanto propósito dos jardins: o encontro do sentido original do 

Homem.  

Com enfoque particular no contexto das cidades de escala urbana, onde este sentido 

original se foi perdendo em detrimento da presença de um espaço contínuo edificado, 

verifica-se ser urgente reintroduzir a presença do “ambiente natural” enquanto parte das suas 

estruturas.  

Os jardins, funcionando enquanto espaços de desafogo na efervescência do meio urbano, 

desaceleram o ritmo possibilitando momentos de silêncio e quietude ao consequentemente 

equilibrarem a presença do ser humano no mundo restituindo-lhe o seu sentido original. Com 

a intenção de bloquearem, isolarem o seu ambiente da realidade urbana que os rodeia, é 

comum assistir-se, hoje em dia, à introversão das estruturas dos jardins introduzidos na 

cidade, veja-se o exemplo do jardim da Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa ou até 

mesmo, numa escala mais alargada, o Tiergarten em Berlim. Ambos criam filtros ou 

barreiras (construídas, através de muros, ou naturais, através de árvores) que interiorizam a 

experiência dos seus lugares e simbolizando um refúgio através da clareira que geram no 

meio construído. Parece neste âmbito ser pertinente explicitar o sentido de clareira na 

medida em que esta acaba por remeter para a experiência “introspetiva” que queremos 

desenvolver. 

Se por um lado o oásis remete para a significação do horizonte na extensão do deserto, a 

clareira acaba por significar, através do vazio que gera, a densidade da floresta 

“desenhando uma linha vertical imaginária”228, unindo a terra e o céu (figura 37).  

 

 

Fig. 37 Clareira e Oásis 

                                                           
228 ”The gap in the leafy vault gives a view of the sky above, drawing an imaginary line linking heaven and 
earth. Where this line touches the earth, the undifferentiated ground acquires a virtual center.” in ABEN, Rob e 

WIT, Saskia de, “Enclosed Garden: History and Development of the Hortus Conclusus and its Reintroduction into 

the Present-day Urban Landscape”, Op.cit, p.25 
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Na cidade verificamos o mesmo tipo de associação entre o vazio que o jardim gera na 

densidade da malha construída funcionando o primeiro enquanto lugar de refúgio e silêncio 

num ambiente de aceleração.  

 

 Hortus Conclusus: ambiente introvertido de contemplação 

 

O jardim “introvertido”, com origem na idade média, terá aparecido com o objetivo de 

possibilitar o isolamento das comunidades religiosas face a um contexto caótico de 

insegurança e instabilidade229. Assim, isolando-se de um exterior hostil estas comunidades 

explorar a ideia de “jardim murado” ou “hortus conclusus” com o objetivo de integrar o 

trabalho (cultivo de frutos e vegetais) e a contemplação refugiando-se nas suas realidades 

de paisagem manipulada. Assim, foi no seio dos Mosteiros e Conventos que se 

desenvolveram vários tipos de jardins distinguindo-se o claustro (meditação); o horto 

(trabalho e sustento); o jardim (da cerca) de contemplação (fruição e deleite). Em termos 

tipológicos, e porque serviam funções diferentes no mesmo território, estas três estruturas 

formalizavam uma relação específica com o edifício principal construindo e participando 

num ambiente que se pretendia autossustentável.  

Não interessando desenvolver este vasto tema que é a história e desenvolvimento dos hortus 

conclusus interessa apenas referir o facto de este tipo de estruturas ter rapidamente assumido 

uma simbologia lúdica, não só no âmbito das comunidades religiosas mas na vida social 

em geral, devido à capacidade de gerar realidades isoladas. Neste âmbito, o hortus 

conclusus (figura 38) terá sido desenvolvido no sentido da integração do paraíso na terra, 

da representação do “eden” significando a presença do Homem numa paisagem inóspita e 

insegura230.  

 

                                                           
229 ABEN, Rob e WIT, Saskia de, “Enclosed Garden: History and Development of the Hortus Conclusus and its 

Reintroduction into the Present-day Urban Landscape”, Op.cit, p.22-23 
230 ABEN, Rob e WIT, Saskia de, “Enclosed Garden: History and Development of the Hortus Conclusus and its 

Reintroduction into the Present-day Urban Landscape”, Op.cit, p.24 
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“It seeks to understand the landscape it denies, explain the 

world it excludes, bring in the nature it fears and summarize 

all this in an architectural composition.”231  

Rob Aben e Saskia de Wit 

 

Assim, ao mesmo tempo que o hortus conclusus recria uma paisagem natural idealizada 

permitindo ao Homem o reencontro da sua natureza original (característica geral dos 

jardins), ao desenhar uma linha imaginária entre o céu e a terra acaba por remeter para um 

entendimento metafísico da sua existência e consequentemente para a aceitação do seu 

destino. Remetendo para o significado do lugar de Santa Marta e a sua qualidade de gerar 

uma experiência isolada num ambiente de paz e sentido de confiança no destino232, 

permitindo o Homem existir ao contemplar e aceitar a totalidade da sua existência, é-nos 

possível enquadra-lo neste tipo de estruturas que são os hortus conclusus. Esta afinidade é 

relevante no sentido em que o entendimento da sua qualidade tipológica (tipo de estruturas 

hortus conclusus) explicita a sua qualidade enquanto lugar inserido num contexto.  

Ao ser reconhecida a origem e sentido geral da sua forma, é compreendida a intenção 

primária da sua existência e criação sendo possível confirmar o tipo de relação com a 

cidade que havemos sugerido anteriormente.   

É ainda importante remeter para a distinção anteriormente mencionada entre claustro e 

jardim da cerca. Relembrando a vivência e funcionamento do lugar de Santa Marta 

enquanto Convento, será importante remeter para o papel específico do claustro e do 

jardim da cerca que, apesar de participarem e construírem a realidade que é a totalidade 

do lugar a que pertencem, traduzem experiências diferentes no sentido de apropriação do 

espaço. Se no claustro as freiras clarissas de Santa Marta eram levadas a meditar sobre o 

seu destino relembrando e aceitando o seu propósito, era no jardim da cerca que tinham a 

possibilidade de fruir de um exterior, de passear, fazer exercício físico, de sentirem a 

expansividade do território na liberdade e recriação. O significado aqui não se afigura por 

isso diferente uma vez que, o mesmo tipo de proteção, respeito, imponência e sentido de 

                                                           
231 ABEN, Rob e WIT, Saskia de, “Enclosed Garden: History and Development of the Hortus Conclusus and its 

Reintroduction into the Present-day Urban Landscape”, Op.cit, p.22 
232 “ (…) a apresentação do horizonte (como nos jardins franceses ou nos jardins italianos de balcão) é 
perspeticamente simbólica do caminho do Homem; a apresentação do céu (nos jardins claustrais, nos peristilos 
ajardinados) é prospectivamente simbólica do destino do Homem.” in ABREU, Pedro de, “Terra Prometida: 

Esquiço de ontologia existencial do Jardim”, Congresso Internacional “Jardins do Mundo”, Funchal, 2007, p.13 
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pertença e paz seria sentido (caso contrário o lugar não traduziria um significado de uma 

totalidade não correspondendo ao propósito da arquitetura) provavelmente com menos 

dramatismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38 Modelo do Hortus Conclusus, ideia de paraíso na terra 
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3. Solução de projeto 

 

Estratégia no contexto urbano 

 

Neste âmbito será pertinente voltar a referir o papel das antigas estruturas conventuais, 

atuais Hospitais, na Colina de Sant’Ana e em Lisboa. Entre o século XVI e XX, enquanto 

Conventos, estas estruturas “icónicas” de presença marcante no território, estabeleceram-se 

entre parcelas agrícolas e pequenos aglomerados habitacionais dominando a paisagem 

(figura 39). Funcionando enquanto polos atrativos, estas casas religiosas assumiam-se 

enquanto estruturas isoladas, de realidade introvertida.  

No caso do Convento de Santa Marta, foi referido o facto de este isolamento se assumir 

apenas fisicamente, através da presença da sua cerca, mas também programaticamente 

pelo carácter específico da sua ordem233. Com o crescimento da cidade, sobretudo depois 

do terramoto de 1755 com a implementação dos novos limites administrativos, os terrenos 

conventuais foram sendo sucessivamente apropriados, muitas vezes subtraindo-os às suas 

cercas. No caso dos Hospitais da Colina de Sant’Ana, o facto de funcionarem enquanto 

programa isolado permitiu a manutenção das suas cercas originais. No entanto, associadas 

a estruturas que já não assumiam o mesmo impacto programático que os Conventos, o 

sentido das cercas foi sendo descaracterizado passando os seus limites a funcionar 

enquanto obstáculos na vivência da cidade e não enquanto lugares isolados, refúgios na 

cidade (figura 40). No âmbito da desativação dos hospitais, afirma-se pertinente o repensar 

da posição das suas cercas na cidade. Relativamente ao lugar de Santa Marta, a solução 

que propomos prevê a reafirmação da cerca perante a cidade, não necessariamente pela 

negação física da sua qualidade de limite, mas através de novas relações arquitetónicas e 

programáticas com a urbanidade envolvente. Sem querermos repetir o que já terá sido 

referido no subcapítulo “Possibilidades Programáticas”234, interessa-nos apenas confirmar o 

carácter fundamental da qualidade isolada do lugar, não só enquanto característica da sua 

identidade, mas também enquanto programa e estrutura da e para a cidade. Assim, por 

forma a responder à necessidade da vivência lugares que ao desacelerarem o ritmo 

apressado das urbes, o carácter introvertido do lugar de Santa Marta oferece a 

                                                           
233 Relembre-se o facto de as Clarissas viverem com base numa regra de visa a vida em clausura e de 

contemplação. 
234 Vejam-se as página da 83 à 88. 
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possibilidade de refúgio, lugar de desafogo e respiro na experiência da cidade de Lisboa, 

conservando a sua tão própria qualidade de realidade isolada tão marcante na construção 

da sua atmosfera. Por outro lado, ao ser mantido o limite físico dos seus muros torna-se 

possível preservar um elemento com origem no século XVI enquanto memória à presença 

original de um lugar com cinco séculos de existência enquanto território isolado.  

Através de um novo papel definido com base na relação do lugar com a sua envolvente, 

pretende-se requalificar a presença do limite do território do Hospital de Santa Marta 

reafirmando o valor da sua cerca enquanto presença na cidade (figura 41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39 Diagrama da posição dos Conventos na cidade na qualidade de limite (tempo passado) 

O círculo fechado no interior simboliza o isolamento físico e muitas vezes programático (dependendo se as casas 

religiosas são de clausura ou não) destas estruturas cujo impacto se repercute no exterior expresso pelos círculos 

tracejados. 
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Fig. 40 Diagrama da posição dos Hospitais na cidade na qualidade de limite (tempo presente) 

Os círculos fechados simbolizam o fechamento simultaneamente programático e físico das estruturas enquanto 

Hospitais. Nesta fase os antigos Conventos perdem a influência própria da posição original na cidade.    
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Fig. 41 Diagrama da nova posição dos territórios na cidade na qualidade de limite (perspetivas) 

Os círculos tracejado no interior e fechado no exterior simbolizam por um lado a abertura programática à 

cidade restituindo o impacto original destas estruturas e por outro a manutenção do limite físico enquanto 

abordagem e posição no tecido urbano.   
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Temas de Projeto: conceito 

 

Ainda sem remetermos para o seu programa específico será pertinente abordar questões de 

sistematização geral da proposta para o lugar de Santa Marta, agora a uma escala com 

maior enfoque na estrutura do seu território.  

No desenvolvimento do presente trabalho reconhecemos duas realidades principais distintas 

que constroem a atual realidade desvirtuada deste lugar como um todo: o edifício do antigo 

Convento e o território da cerca. Estas, de atmosferas díspares, não assumem qualquer 

relação de intimidade entre elas. Se por um lado nos focalizamos na experiência do 

edifício do claustro pela riqueza da sua atmosfera, por outro rejeitamos a experiência do 

território da cerca, não por negligenciamos a sua presença, mas por reconhecermos a sua 

fraca competência na transmissão de significado, pelo ambiente inóspito e insensível que 

gera. Assim, perante a organização atual deste espaço reconhece-se uma forte 

incongruência na sistematização e pensamento dos vários espaços que articula, gerados 

pela simples implantação da construção ali edificada aquando do projeto de adaptação a 

Hospital (início do séc. XX). Os espaços exteriores, apesar de referidos enquanto “áreas de 

jardim”, resultam hoje confusos e sufocados pela escala do “edifício do coração” que 

acaba por competir com a presença do edifício do antigo Convento que num tempo 

passado assumiria protagonismo no território, organizando-o e estruturando-o em seu redor. 

Por outro lado, as pequenas e dispersas construções, anexos de apoio ao funcionamento do 

Hospital, que foram ao longo do tempo aparecendo na cerca acabam por contribuir para 

um ambiente sem um desenho lógico do exterior que em nada corresponde à linguagem 

clara e simples do lugar de Santa Marta. Com vista à libertação espacial do território da 

cerca, assumimos ser importante a demolição destas construções que acabam por deturpar 

não só a sua escala mas também a atmosfera de contemplação e silêncio que 

reconhecemos ser essencial e especifica do lugar. (figura 42). 

Relativamente à estruturação topográfica do território pretendemos de uma maneira geral 

respeitar as cotas atuais do terreno assumindo a plataforma onde o edifício da cerca se 

encontra enquanto espaço principal do jardim que defendemos enquanto vocação do lugar 

no contexto do seu significado, cultural e da sua envolvente. Por outro lado recuperamos o 

papel protagonista do edifício do convento remetendo para relação que originalmente 

estabeleceria com o espaço da cerca. 
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Fig. 42 Diagrama referente às demolições propostas no âmbito da solução de projeto 
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Recuperando o conceito de jardim escavado235 original, do tempo do território enquanto 

Convento, pretende-se controlar a escala deste espaço de modo a que seja possibilitada 

uma experiência de controlo visual da paisagem que, embora livre de obstáculos 

construídos (sensação de expansividade do território), define a direção horizontal através da 

sua estrutura contida. Relembrando a já referida importância da restrição visual da 

paisagem na experiência essencial do lugar marcada pela sensação de proteção e 

apreensão da extensão do território, este “jardim dentro do jardim” reforça simultaneamente 

a ideia de isolamento, solidez e escala quase familiar do território (figura 43).  

Se por um lado reconhecemos o ambiente inóspito e sem interesse essencial enquanto 

consequência da estrutura confusa, sem escala do território atual da cerca, por outro 

atribuímos a falta de sentido de proteção e isolamento do mesmo ao impacto dos edifícios 

da sua envolvente na sua realidade. Estes, assumindo uma presença invasiva no espaço 

cerca, condicionam o sentido de realidade distanciada do exterior, específica do lugar de 

Santa Marta. Neste âmbito, a estrutura do jardim que propomos ao ser escavada e não 

sobre-elevada remete para o já referido sentido de solidez, proteção e introversão ao 

mesmo tempo que evidência o distanciamento da realidade da envolvente exterior (figura 

44).  

Entre o muro original da cerca e o novo muro que delimita este jardim é criado um espaço 

“entre muros” que pretende funcionar não só enquanto elemento mediativo entre as duas 

realidades (interior e exterior) voltando a reforçar as suas qualidades distintas, mas também 

enquanto filtro visual que controla a presença dos edifícios exteriores à cerca através de 

uma barreira arbórea (figura 45).  

Se por um lado o jardim do interior da cerca pretende gerar um ambiente de contemplação, 

deleite e contacto com a natureza, o espaço “entre muros” sugere uma experiência mais 

introspetiva de meditação num movimento de deambular. Porque as qualidades da 

atmosfera destes espaços serão exploradas mais à frente, interessa apenas neste âmbito 

ainda referir questões relacionadas com a estrutura espacial dos mesmos.  

No caso do primeiro jardim, assumidamente formal e construído pela mão do homem, é 

nossa intenção recriar uma paisagem onde o Homem se relaciona com elementos da sua 

própria linguagem nomeadamente através da definição de percursos de direção marcada 

                                                           
235 Reveja-se o troço da cartografia desenhada por Filipe Folque correspondente ao território de Santa Marta 

(figura 22 da página 52) 
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evidenciando um pensamento sistematizado e remetendo para aquela já referida segurança 

num ambiente de ritmo confiante e assertivo, em oposição a um deambular sem rumo.  

Neste ambiente de “hortus conclusus” predominam a presença de elementos arquitetónicos, 

nomeadamente percursos de água (figura 46), galeria, bancos, estatuária, tanques, entre 

outros, como se referirá adiante. A presença da galeria afirma-se como elemento de grande 

relevância na estrutura deste espaço. Participando ativamente na atmosfera do jardim 

enquanto elemento de sombra e imposição de um ritmo dinâmico na sua experiência, 

remete simultaneamente para o importantíssimo valor da direção vertical no lugar ao gerar 

um recinto que enquadra um pedaço de céu evidenciando a sua qualidade infinita e 

remetendo para a sua presença enquanto parte de uma experiência de qualidade 

metafísica.  

 

Para além da qualidade do ambiente que estes dois espaços geram (jardim “hortus 

conclusus”, e espaço “entre muros”), referimos também a capacidade dos mesmos em 

mediar visualmente, através da presença dos seus limites, o contacto entre a realidade do 

interior da cerca e a do exterior que a envolve. Por forma a confirmar esta qualidade, será 

importante ainda mencionar o papel dos dispositivos que acabam por mediar fisicamente a 

relação entre os mesmos, ao nível do percurso do território. Entre o exterior e o espaço 

“entre muros” reconhecem-se dois pontos de contacto que estabelecem as entradas públicas 

no espaço da cerca, associados à rua da sociedade farmacêutica (a Norte) e à travessa de 

Santa Marta (a Sul). Estes são pontos que, através de muros, acabam por formalizar uma 

ante-câmara, evitando o contacto visual direto entre as duas realidades. Por outro lado, 

entre o território “entre muros” e o jardim formal são formalizados também os pontos de 

contacto que agora se assumem enquanto parte do jardim através de escadas ou 

passagens mediados pela presença da sombra. 
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Fig. 43 Esquema do "jardim escavado" e relação com a antiga configuração do território da cerca 

 

 

Fig. 44 Esquema da "clareira" enquanto espaço central 
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Fig. 45 Esquema da presença da massa arbórea enquanto limite 

Fig. 46 Esquema dos percursos e armazenamento de água 
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Programa e questões do seu funcionamento 

 

Apesar de até ao momento a proposta remeter somente para a presença do jardim 

enquanto programa devemos relembrar a nossa já referida intenção de integrar um 

programa que englobe o ensino (nova vocação da Colina de Sant’Ana), a cultura (dado o 

seu importantíssimo valor histórico), e o jardim (vocação do lugar perante a cidade). Por 

outro lado manifestamos também a intenção de uma administração financeira do espaço 

através de uma parceria público-privada que prevê o território enquanto propriedade do 

estado explorada pelo sector privado, nomeadamente o edifício do antigo Convento, que 

consequentemente suportará os custos de manutenção do espaço público do jardim.  

Pretendemos assim distinguir no lugar dois domínios, o jardim e o edifício do convento, 

apesar das suas realidades se interligarem a vários níveis. Por forma a ser compreendida a 

especificidade programática que propomos para o lugar vale a pena enumerar a priori os 

seus seis programas: jardim; biblioteca; laboratórios; instituto de especialização em 

investigação biomédica; residências; e museu (figura 47). Explicitaremos então de seguida 

as relações que estabelecem no lugar. 

Apesar do edifício do antigo Convento funcionar enquanto instituto de especialização 

biomédica não significa por isso que resulte num espaço impermeável ao acesso público. O 

piso do claustro, aparecendo novamente na qualidade de cerzidor de programas, reflete a 

capacidade de relacionar programas de caracter mais comunitário, funcionando a sua 

experiência programaticamente continua desde o jardim à rua de Santa Marta (figura 49).  

O museu, a funcionar no edifício azul (quatro pisos) com entrada individualizada pela rua 

de Santa Marta, tem por objetivo dar a conhecer à comunidade a história da medicina 

(com especial enfoque nas descobertas ali feitas, nomeadamente por Dr. Egas Moniz) com 

mais de 100 anos de desenvolvimento, através da exposição do espólio médico de 

carácter temporário. Este articula-se com o claustro através do antigo coro-baixo com o qual 

se relaciona física (passagem interior entre eles) e programaticamente já que este 

funcionaria igualmente enquanto sala expositiva, desta vez de carácter permanente (objetos 

mais pequenos como por exemplo documentos ou utensílios de cirurgia). Por outro lado, esta 

ligação ao claustro é importante porque, para além do seu caracter expositivo, o museu 

proposto deve prever a divulgação do museu vivo (através de por exemplo visitas guiadas) 

que é o edifício do antigo Convento, com especial enfoque para a antiga igreja, coro-
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baixo, sala do capítulo, e claustro (todos posicionados no piso térreo do mesmo) bem como 

alguns trabalhos artísticos (nomeadamente os painéis azulejares de Gabriel del Barco, 

azulejos policromos da antiga igreja, e azulejos da sala do capítulo). Propõe-se para a 

Igreja, com entrada individual e cerimonial a partir da rua de Santa Marta, um programa 

também de carácter comunitário, ponto de comunicação entre a comunidade e o instituto 

(semelhante ao que acontecia enquanto Convento) onde se preveem palestras e divulgações 

de descobertas feitas. Associado ao programa do museu, instituto e jardim encontra-se a 

cantina, na ala Nascente (com fachadas para o claustro e para o jardim), através da qual 

se prevê a continuidade e reunião programática que havemos anteriormente referido.  

No piso da galeria superior do claustro sugerimos o funcionamento de salas de aulas e 

salas de experimentação, estas últimas associadas ao jardim (antigo horto) que definimos 

ser restringido ao instituto onde seriam cultivadas plantas medicinais para eventuais 

experiencias científicas. No último piso deste edifício funcionaria uma residência, com 

quartos privativos, destinados a oradores, investigadores ou docentes convidados a 

participar em programas de curta a média duração (por exemplo entre 3 meses a 2 anos). 

Este piso tem acesso individualizado236 pela fachada (a poente) de frente para a rua de 

Santa Marta, contigua à atual portaria que se manteria enquanto entrada principal do 

instituto. Associados a estes programas de investigação encontram-se as unidades de 

laboratórios que se desenvolvem no espaço da cerca, por detrás dos muros do jardim. Estes 

laboratórios permitem o funcionamento independente do instituto, com entradas a partir das 

ruas públicas (rua da Sociedade Farmacêutica e travessa de Santa Marta), ou com ligação 

ao edifício principal através do percurso subterrâneo pré-existente. Relativamente ao impacto 

que o programa dos laboratórios assume no jardim, é importante referir o facto de os 

mesmos introverterem a seu funcionamento tendo muito pouca presença na experiencia do 

jardim.  

A própria iluminação natural destes espaços seria zenital por forma a estabelecer o mínimo 

de contacto possível com o jardim e podendo desta forma os muros assumir um carácter 

continuo com o mínimo de aberturas possível (quando existentes devem ser profundas por 

forma a evidenciar o carácter sólido próprio do lugar).  

Por último a biblioteca do jardim, a funcionar sob a plataforma da cota mais elevada do 

território da cerca, estabelece simultaneamente contacto com o instituto através do seu 

                                                           
236 Por forma a permitir a livre circulação mesmo quando à noite o Instituto encerra. 
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programa e com o jardim abrindo as suas portas ao público. Apesar do carácter de silêncio 

e meditação do lugar, nomeadamente do jardim, reconhecemos a necessidade de ativar a 

sua vivência através de um programa que neste caso, vem confirmar o seu ambiente 

específico, levando o programa do “conhecimento” ao interior do jardim.  

Os programas inseridos na cerca não pretendem ser edifícios assumidos, escondendo-se por 

detrás dos seus muros possibilitando a experiencia de jardim e simultaneamente a 

coexistência das duas realidades. 
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Fig. 47 Esquema programático 

 

Fig. 48 Esquema dos percursos e articulação entre cotas 

Percursos (cota superior) 
Percursos (cota inferior) 

Acessos 

(entradas, escadas e rampas) 
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Fig. 49 Esquema das relações público-privadas 

Espaço privado 

Espaço público 
Acesso privado 

Acesso público 
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Materialidade e ambiências 

 

Enquanto definidores da qualidade ambiental do lugar, reconhecemos o valor do detalhe, 

da matéria, das texturas, em suma, de todos os elementos que especificam a sua presença 

essencial. Posteriormente à análise fenomenológica acabamos por não nos referir mais à 

sua importância (com exceção na investigação histórica que confirmou a sua presença 

enquanto parte da identidade do lugar), não porque negamos o seu valor, mas porque no 

âmbito dos temas abordados, de caracter mais geral e tipológico, não teria pertinência.  

Assim, no âmbito da solução de projeto e com enfoque no desenvolvimento do espaço da 

cerca, estes elementos voltam a assumir protagonismo na definição da atmosfera do lugar, 

possibilitando a continuidade da essência do lugar pré-existente.  

Se por um lado os muros do jardim se assumem em pedra lioz, remetendo para uma textura 

natural, sólida, e “dura”, por outro o ambiente do jardim, assumidamente construído 

(paisagem manipulada237), integra elementos em betão, de caracter mais plástico e 

tectónico remetendo para uma experiência dinâmica, em movimento (figura 50).  

A pedra dos muros é assumida na qualidade de “bloco”, apresentando um tratamento 

semelhante à pedra dos pilares da arcada do claustro, que prevê arestas vincadas e um 

tratamento subtil da sua superfície sem que seja perdida a qualidade natural da sua textura. 

Esta qualidade que a textura da pedra assume acaba por, tal como no caso do claustro, ser 

expressivo de um carácter que vive da “simplicidade arrojada”. Assim, referentes à 

definição dos muros que limitam os vários espaços da cerca, estes elementos vêm reafirmar 

a condição de solidez tão própria do lugar.  

Por outro lado o betão no jardim, de textura não polida mas lisa (sem ser tosca), contrasta 

com a qualidade “dura” e fria da pedra, remetendo para uma experiência não de proteção 

(limite) mas de vivência do espaço. Estes elementos pontuais, de caracter tectónico, 

desenham a água e o verde, assumindo-os enquanto parte de uma paisagem geométrica e 

construída. É o desenho do pormenor destes elementos, que acaba por caracterizar a 

vivência do jardim, formalizando uma experiência dinâmica de percurso, fruição e 

contemplação.  

Será ainda pertinente remeter para a condição do jardim do claustro do edifício do antigo 

Convento onde acabam por conviver dois estilos que definem o tipo de vivência deste 

                                                           
237 Reveja-se o conceito de “hortus conclusus” apresentado. 
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espaço, e em última análise do próprio lugar. Se por um lado o “estilo chão” marca a sua 

presença através da qualidade possante e sólida que assume enquanto limite, o barroco 

define e constrói um ambiente “sonhador”, recortado e dinâmico que acaba por concretizar 

o sentido do “éden” a que anteriormente nos referimos. Assim, na cerca, com a escolha da 

pedra enquanto limite “sólido” e o betão enquanto definidor de uma atmosfera “tectónica” 

pretendemos responder à presença destes dois universos que acabam por revelar um único 

sentido, um lugar.  

O tipo de vegetação assume por sua vez bastante relevância na especificidade da vivência 

destes ambientes. Se por fora define um limite mais denso associado a uma orla composta 

por árvores de várias qualidades e portes, no interior assume um valor mais pontual e 

refletido. Dentro dos espaços de jardim distinguem-se vários espaços que apesar de 

funcionarem enquanto um todo, integram características que remetem para apropriações e 

vivências diferentes (figura 51). Associado ao pátio do Instituto (a Norte), com ligação às 

salas de experiência (no piso da galeria do claustro do edifício do antigo Convento), 

encontra-se um horto de produção de plantas medicinais representativo dos antigos jardins 

aromáticos que, entre paredes, se encontrariam associados às cozinhas dos Conventos (no 

caso de Santa Marta, ocupando, agora, o mesmo lugar que o antigo). Por outro lado 

reconhece-se ao centro do espaço da cerca (ao que anteriormente havemos referido 

enquanto “jardim formal”), dois espaços que desenvolvendo-se em cotas diferentes (1m de 

desnível), remetem também para a definição de atmosferas diferentes. Se na cota mais 

baixa (cota 45) se encontra um horto de produção de plantas medicinais associado à 

experiência do jardim cromático e aromático de funções lúdicas, didáticas e produtivas 

(figura 52), na cota mais acima (cota 46) é revelado um jardim delimitado pela galeria 

que, ao definir um deambulatório em seu redor, acaba por construir e contribuir para uma 

atmosfera mediativa e de contemplação (figura 53). É pertinente reafirmar que esta 

diferença se encontra associada a um lugar homogéneo que responde a uma identidade 

comum. A caracterização da ambiência destes dois espaços está intimamente ligada à 

presença de tipos de vegetação diferentes sendo que no primeiro esta assume um caracter 

rasteiro (em tapete) remetendo para a função de produção que desempenha, e no segundo 

se encontra definida pela direção vertical (árvores pontuais, de porte alongado e 

transparentes, dispostas assimetricamente) que reafirma a experiência divina do claustro 

associada à presença e impacto do céu. 
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Fig. 50 Esquema referente à materialidade: pedra e betão 

 

 

Fig. 51 Esquema dos espaços de jardim 

Pedra: definição dos muros 
Betão: definição do jardim 
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Fig. 52 Fotomontagem relativa à materialidade: pedra enquanto limite, betão então presença no jardim 

 

 

 

 

Fig. 53 Fotomontagem relativa ao "horto" de produção 
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CAPÍTULO V 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

116 

 

No âmbito do projeto de requalificação do território do Hospital de Santa Marta, 

reconhecemos a importância de uma intervenção informada que compreende a sua 

natureza enquanto lugar; enquanto conjunto de valor cultural; e enquanto território num 

contexto de um tempo e espaço específicos. Estas questões, simultaneamente gerais e 

específicas da proposta em questão, devem ser objeto de reflexão no âmbito de uma 

intervenção arquitetónica que vise uma abordagem de respeito para com o legado sobre o 

qual se propõe pensar.  

Apropriando-nos de alguns conceitos desenvolvidos no âmbito da fenomenologia 

nomeadamente pelo teórico e arquiteto Norberg-Schulz (especialmente mas não 

exclusivamente), assumimos uma abordagem que defende a capacidade da arquitetura 

transmitir, através do seu significado, um sentido existencial ao Homem que a experimenta. 

Assim, numa primeira fase foi desenvolvida uma leitura fenomenológica do lugar de Santa 

Marta com vista à compreensão da sua real natureza, essência ou genius loci, através da 

análise dos seus elementos concretos (em oposição a uma reflexão abstrata, que acaba por 

se mostrar insuficiente na resposta ao que defendemos ser próprio da arquitetura). Se por um 

lado é através do ambiente construído que o Homem significa o espaço que o rodeia, 

compreendendo a sua existência enquanto parte de uma totalidade, por outro é a falta de 

significado do mesmo que o acaba por alhear da sua própria realidade. Compreende-se 

por isso a urgência em preservar o carácter dos lugares em geral. Em consequência de 

intervenções cuja conceção se sustenta, a maioria das vezes, em reflexões abstratas, a 

vivência (por exemplo) das Cidades tem vindo a ser erodida do significado original, 

resultando numa subtração de possibilidades de vida integralmente humana. Foi neste 

âmbito que defendemos a premência da compreensão do sentido dos lugares, com vista a 

recuperação das suas qualidades essenciais e específicas. No caso do lugar de Santa 

Marta, o significado apreendido a partir da leitura fenomenológica desenvolvida constituiu 

um fator de grande relevância na formulação da proposta de projeto apresentada. Assim, 

tendo sido assumida a intenção de preservar e garantir a continuidade do seu significado 

original, foi necessário posteriormente contextualizar a sua presença enquanto parte de um 

espaço e tempo específicos.    

Não menos importante que o sentido do lugar será o valor cultural inerente aos cinco 

séculos da sua existência. Através da investigação histórica realizada foi-nos possível 

compreender o desenvolvimento deste território ao longo do tempo contribuindo não só 
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para a confirmação da presença constante da identidade do lugar (a partir do 

entendimento das intenções por detrás das várias intervenções), mas também para o 

reconhecimento de momentos que remetem para acontecimentos globais da história de 

Lisboa e inclusivamente de Portugal. Seja enquanto convento, remetendo para espaços 

como a antiga igreja, o coro-baixo, a sala do capítulo, o claustro ou trabalhos de arte 

(sobretudo azulejares), ou seja enquanto Hospital, remetendo para a presença e 

desenvolvimento da prática da medicina em Portugal, este lugar contém marcas culturais 

identitárias de uma nação. A investigação histórica permitiu a tomada de consciência da 

presença de importantíssimos elementos de valor cultural assumindo estes, por isso, uma 

presença relevante na proposta de projeto apresentada.  

Relembrando que, segundo Norberg-Schulz, preservar o genius loci significa concretiza-lo 

de diferentes maneiras na história, vitalizando o estabelecimento de novos nexos entre o 

lugar e o Homem, e, porque os lugares, apesar de transmitirem uma especificidade não 

funcionam descontextualizados do que os rodeia, terá sido igualmente importante a 

compreensão do contexto em que o lugar de Santa Marta se encontra238. Não nos 

referimos exclusivamente às características formais da sua envolvência mas também a 

questões sociais e económicas que acabam por motivar o tipo de programa e apropriação 

do território, sempre em função do significado do lugar. Assim, esta análise teve por 

intenção a determinação de um programa, papel e posição física do lugar na cidade 

coordenando a sua realidade espácio-temporal com a sua qualidade existencial.  

 

As três questões centrais do presente trabalho (reflexão fenomenológica, investigação 

histórica e compreensão do contexto atual do lugar), enquanto conjunto orgânico, 

influenciaram e determinaram a solução de projeto apresentada, na medida em que a 

nossa intenção principal terá sido o desenvolvimento de um trabalho de respeito para com 

realidade do lugar. A compreensão do seu sentido foi o sustentáculo do nosso pensamento.  

 

 

 

                                                           
238 Relembre-se que mesmo enquanto lugar “isolado” (característica específica do lugar de Santa Marta) o lugar 

existe sempre num contexto. Na verdade, é exatamente a relação que estabelece com o exterior que permite ao 

lugar assumir a característica de “isolado” (interior introvertido por assumir uma relação de negação com o 

exterior). 
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ANEXOS 

 

1) DESENHOS TÉCNICOS 
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2) PAÍNEIS FINAIS 
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Colina periférica, de urbanidade 
dispersa, onde entre parcelas 
agrícolas e pequenos aglomerados 
habitacionais, domina a presença 
dos conventos, estruturas icónicas, 
marcantes na paisagem da cidade. 

Com o crescimento da ci-
dade, os terrenos conventuais 
vão sendo sucessivamente ap-
ropriados, subtraídos à cerca.  

A cerca reafirma-se perante a 
cidade, não necessariamente 
pela negação física da sua qual-
idade de limite, mas através de 
novas relações arquitectónicas 
com a urbanidade envolvente.
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3) FOTOGRAFIAS DA MAQUETA 
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