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Abstract 
With the economic and environmental crisis ahead, in cities and countries 

with demographic growth stopped, the occupation of empty buildings is 
becoming a more viable option and so, despite not being the objective of this 
work to demystify these and other clichés of rehabilitation, what is sought in this 
dissertation is to better understand the methodology of working with a 
preexisting building: the Holy Trinity’s College, in Coimbra. 

Given the specificity of the case study, the body of this work was structured 
according to the building, and so, initially, it will be done an historical setting, 
since the College also belongs to a very particular historical period to the city, – 
the (re)founding of the Portuguese University in the sixteenth century – to 
realize its value to the background environment, specially its heritage value.   

Then we will analyze the building as a whole, cross-referencing the 
construction phases with historical events, to clarify the meaning of the College’s 
architecture and together, with the information gathered in the first chapter, to 
structure a possible resolution of the project. 

Finally in the last chapter, more than a simple descriptive text of the 
intervention, it is wanted a coherent justification for a resolution, considering 
the trinomial, building, customer and environment, that makes the Trinity’s 
College 'useful' again and that revalidates the reason to its remain. 

 
Key Words: Pre-existence analysis, College, Coimbra, Restoration, 

Rehabilitation  
 
 
 
 
 
 
Resumo 
Com a  crise económica e ambiental à vista, em cidades e países com o cres-

cimento demográfico estagnado, a reocupação de edifícios devolutos começa a 
ser uma opção mais viável e assim, apesar de não ser objectivo do presente 
trabalho desmistificar estes e outros clichés da reabilitação, o que se procura na 
dissertação é compreender melhor a metodologia de intervenção numa pré-
existência: o Colégio da Santíssima Trindade, em Coimbra. 

Dada a especificidade do caso de estudo, a estrutura do corpo deste trabalho 
foi elaborada em função da análise do mesmo e, como tal, inicialmente será 
elaborado um enquadramento histórico, uma vez que o Colégio da Trindade 
pertence a um período histórico muito particular da cidade, – a (re)fundação da 
Universidade Portuguesa no século XVI – para se perceber o seu valor para o 
meio, nomeadamente o patrimonial. 

De seguida, far-se-á a leitura do edifício enquanto um todo, cruzando as 
fases da construção com os eventos históricos, para que se clarifique o sentido da 
arquitectura do Colégio e, em conjunto com a informação reunida no primeiro 
capítulo, se estruture uma intervenção.  

Por fim, no último capítulo, mais do que uma simples memória descritiva 
da metodologia da intervenção, o que se quer é a justificação coerente de uma 
resolução que, considerando a informação anterior e o trinómio edifício, cliente 
e meio, torne o Colégio da SS. Trindade novamente ‘útil’ e revalide o porquê da 
sua permanência. 

 
Palavras Chave: Pré-existência, Colégio, Coimbra, Leitura, Restauro, Re-

habilitação, Recuperação 
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Time is the great author. It always writes the perfect  

ending. 
 

Charlie Chaplin1 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Charlie Chaplin, Limelight, filme de 1952 
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Choveu. Para a tarde, então, abriram-se os dilúvios do céu. Mas este viajante não é 
homem para desanimar à primeira bátega, e a segunda e a terceira ainda o 
encontram no caminho. São resistências campestres que lhe ficaram da infância e da 
adolescência, quando em grau de maravilha, se não distinguia o sol da chuva, e 
ambos do luar, e todos do voo do milhafre. Há-de contudo dizer-se que a manhã 
ainda pôde varrer umas largas faixas de céu azul, e foi sob essa luz que o viajante 
subiu a Couraça de Lisboa, íngreme calçada por onde têm rolado muitas ilusões 
perdidas de bacharelato e licenciatura. Para viajante, não será caminho 
habitualmente recomendado, mormemente se não tiver a perna lépida e o fôlego 
largo, mas este que aqui vai, mesmo quando já não lhe convier ao estado do coração, 
há-de continuar a procurar os caminhos arredados, os de pouco passar e profundo 
viver. 

 
 

José Saramago1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 José Saramago, Coimbra sobe, Coimbra desce in Viagem a Portugal, Alfragide: Editorial Caminho, 
2011, p. 219 
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‹‹Os utopianos atribuem a Utopos o plano geral das suas cidades. O grande 
legislador não teve tempo de acabar as construções e projectos de urbanismo que concebera; 
seria para tal necessárias umas poucas de gerações. Por isso legou à posteridade o encargo 
de prosseguir e aperfeiçoar a sua obra. 

‹‹Lê nos anais utopianos (...) que a princípio, as casas, muito baixas, não passavam 
de cabanas ou choupanas de madeira com paredes de lama e tectos de colmo em forma de 
pirâmide. As casas são hoje elegantes edifícios de três andares com as paredes exteriores de 
pedra ou tijolo e as interiores de gesso. 

 
Tomás Morus1 

 
 
 
 

(...) é preciso não esquecer que na Bauhaus não havia disciplina de História. Era 
mesmo um programa. Mas já no interior do movimento moderno havia contestação a 
essa postura. (...) não há arquitecturas resistentes, o que há é linhas resistentes, que uns 
apanham outros não. Para mim a linha mais resistente é a da continuidade, que está 
presente mesmo nos projectos mais inovadores. 
 

Álvaro Siza2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 MORUS, Tomás – in A Utopia, De Optimo Reipublicæ Statu Deque Nova Insula Utopia 1516, 
Lisboa: Guimarães Editores, 15ª Ed. 2009, 186pp. ISBN: 978-972-665-583-1 — p. 78 
2 in Álvaro Siza Vieira e Nuno Portas, Dois Modos de Fazer Cidade, diálogo entre Nuno Portas e 
Álvaro Siza para o Jornal de Letras, Artes e Ideias, Portugal (Cont): Ano XXXII, Nº 1093, 
quinzenário, 22.08.2012 a 04.09.2012 — p. 8 
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Introdução 
 
Numa época tão marcada pela globalização e pelo contínuo acelerar do tempo, 

num processo cada vez mais refinado e exacto, tal a rapidez com que se dão as 
mudanças em todas as áreas do conhecimento, é não só cada vez mais improvável 
acertar as previsões a longo prazo, assim como é ‘perigoso’ fazê-las. Ainda assim, 
creio que a conjugação destas características com a crise ambiental, 
progressivamente mais vincada no quotidiano, dará azo a que se levantem algumas 
hipóteses significativas e que gradualmente possam concretizar a mudança de 
paradigma – na qual se engloba a arquitectura e urbanismo. 

Certo parece ser que se a rápida evolução tecnológica poderia ter sido, e estar a 
ser, a solução da crise ecológica, tal ainda não vai acontecendo, pelo menos, na sua 
plenitude. Se com o capitalismo e o crescimento tecnológico, a construção de 
novos produtos acelerou exponencialmente para aliciar ao consumo, para já, a falta 
de lucro na correcta decomposição dos mesmos resultou no atraso da evolução 
tecnológica de efeito oposto e os despojos, cada vez mais avultados, estão – 
parcialmente – à vista1. Metade da Humanidade contamina para produzir e a outra 
metade contamina para consumir2... 

Nunca como hoje a eterna batalha entre o velho e o novo foi tão intensa, num 
conflito onde a utilização de ‘armas’ como a publicidade, o crédito, a versatilidade 
ou a obsolescência programada3, tornam o resultado final cada vez mais tendencial, 
até porque, na maioria dos casos, colocar-se a hipótese de adaptação do antigo às 
exigências contemporâneas é, imediatamente à partida, – e aparentemente – 
inviável tanto no custo económico4 como no temporal. 

Na arquitectura e urbanismo esta questão torna-se ainda mais problemática e 
pertinente, dada a perenidade e a escala com que se construíram; principalmente 
nesta Era, em que os números da população mundial crescem desmesuradamente e 
de forma tão dispersa e inconstante pelo território.  

Em cidades com o crescimento demográfico estagnado e com áreas 
deserpatificadas no seu interior, possíveis de serem recuperadas, a expansão destas 
urbes para novas áreas deve ser colocada em causa e, como tal, a perenidade 
enquanto característica marcante da arquitectura e urbanismo, deve ser revista 
enquanto possível mais valia, sobretudo hoje, num país assolado pela crise 
económico financeira, a viver a estagnação demográfica, num mundo onde cada 
vez mais é cobrado o custo ambiental da insensatez do modo como vivemos. 

Assim, a meu ver, o perene em Arquitectura e Urbanismo, num sentido mais 
lato e genérico, mais do que o cheio ou os limites, como um edifício ou uma rua, é 

                                                        
1 (...) montanhas de computadores, frigoríficos, (...) e telemóveis a atravancar caixotes e depósitos de lixo, 
com diversos riscos de poluição(...) e  autor acrescenta utilizando dados recolhidos por Alain Gras (...) 
150 milhões de computadores são transportados anualmente para as lixeiras do Terceiro Mundo (500 
navios por mês para a Nigéria!), apesar de conterem metais pesados e tóxicos (...) LATOUCHE, Serge 
– in Pequeno Tratado do Decrescimento Sereno, Coimbra: Edições 70, Lda, 2012, 158pp. ISBN: 
978-972-44-1646-5 — p. 33  
2 KOOLHAAS, Rem – O Espaço-Lixo in Três Textos Sobre a Cidade, trad. Luís Santiago Baptista, 
Barcelona: Gustavo Gili, 2010, 111pp. ISBN: 978-84-252-2371-6 — p. 91 
3 Com a obsolescência programada, a sociedade do crescimento tem em seu poder a arma absoluta do 
consumismo. No termo de períodos cada vez mais curtos, os aparelhos e os equipamentos deixam de 
funcionar devido a uma avaria prevista de um dos seus elementos. É impossível encontrar uma peça de 
substituição ou um técnico que o repare. Ainda que pudéssemos deitar a mão a essa ave rara, a 
reparação acabaria por ser mais cara do que comprar um aparelho novo (pois são actualmente 
fabricados a preços reduzidos devido às miseráveis condições de trabalho do Sudeste Asiático). Op. Cit. 
— p. 33 
4 Apesar de não ser de maneira alguma essa a área de estudo na dissertação, penso que ainda existe um 
mito quanto à ideia dos custos estapafúrdios na reabilitação, mas que em todo o caso pode ser visto 
como uma mais valia, uma vez pode significar que a grande despesa aqui não se dê com a importação 
de materiais, mas com a mão de obra, fazendo circular capital no interior do país e, eventualmente, a 
criação de postos de trabalho. 
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o vazio1 deixado; sobretudo o carácter e a identidade desse espaço relacionado com 
o meio e o homem, que constantemente vê os seus limites alterados, redefinidos 
com novas ocupações, mas que corresponde, suponho, ao legado e que permite a 
continuidade: são, no fundo, um dos resultados do processo evolutivo de 
‘refinamento’ da vida, neste caso de melhoramento da urbe, como pretendia Utopos 
das gerações vindouras. 

Mesmo assim, não quero afirmar que romper a continuidade seja sempre de 
mau grado2, mas suponho que cada caso deve ser entendido individualmente, sem 
a criação de um cânone e, como tal, no rescaldo do século passado, contextualizado 
no meu tempo e meio, acho que é pertinente e compete ao arquitecto rever e 
reverse nesta função de técnico erudito, que compreende a cidade como uma 
megaestrutura continuada no tempo e no espaço; que seja capaz de ler e interpretar 
o tecido urbano construído e intervir nele com uma postura crítica e eclética, 
também à luz dos novos pressupostos e das novas oportunidades tecnológicas, 
contribuindo para o evoluir qualitativo da urbe existente.  

Deve entender a cidade e a arquitectura como estruturas inacabadas, tal como 
Utopos, continuando a melhorar o seu legado através das gerações vindouras – algo 
que desde sempre, penso, esteve implícito, mais ou menos conscientemente, na 
história da arquitectura e urbanismo – exceptuando, talvez, com a ruptura 
introduzida na ‘distopia’ do Movimento Moderno3. 

Como tal, é convicto e consciente deste papel do arquitecto, que os objectivos 
do presente trabalho de dissertação são ser uma reflexão sobre o modo da 
arquitectura intervir sobre um legado pré-existente – num caso de estudo 
específico, o Colégio da Santíssima Trindade em Coimbra. 

Enquadrado no términos de um percurso académico, onde se me exige uma 
reflexão teórica que efectivamente comprove que adquiri aptidões e competências, 
não só profissionais, mas adaptadas ao panorama do que é trabalhar em 
arquitectura no Presente, o actual trabalho corre sempre esse risco de o academismo 
o tornar utópico e, portanto, é igualmente meu objectivo atingir uma resolução 
coerente e estruturada, parcialmente independente destas realidades, adequada, que 
torne o Colégio da SS. Trindade – pelo menos neste trabalho – novamente útil e 
revalide o porquê da sua permanência. 

Para tal, considero que a primeira parte do trabalho já se encontra executada, a 
revisão da urbe na procura de um caso de estudo cujo o valor arquitectónico possa, 
na sua continuidade, ser um melhoramento dele próprio e do meio e que, por 
pretensão minha, me seja interessante para o estudo na dissertação. Assim, dividi o 
trabalho em três fases distintas para o estudo específico do mesmo: Enquadrar, Ler e 
Intervir. 

A primeira destas três partes, o Enquadrar, tem como objectivo explanar o 
contexto histórico do edifício nas diferentes épocas que atravessou até hoje e, 
através da compreensão da sua história, perceber o seu valor no passado e o actual 
valor patrimonial para a cidade; no fundo perceber se por estes valores se justifica, 
ou não, a sua continuidade, enquanto construído – e não como o vazio espacial 
que a sua demolição total deixaria. 

Na segunda parte, o Ler, procuro realizar uma leitura mais técnica no âmbito 
da arquitectura – também da técnica construtiva ou compositiva – do Colégio da 
SS. Trindade enquanto um todo, nos seus espaços e na sua relação com a 
envolvente, tendo como objectivo perceber as mais valias e a ausência delas, e destas 
últimas as que possam tentar ser compensadas, de forma a poder estruturar uma 
intervenção. 

                                                        
1 Por exemplo, em cidades de origem medieval é possível saber-se quais são as partes mais antigas pela 
escala e proporção do vazio da rua. 
2 Como, não indo muito longe e enquadrado no tema do trabalho, estou convicto de ter sido a 
construção da Cidade Universitária de Coimbra no século passado, num processo hostil de destruição 
patrimonial e expropriação ao desbarato das gentes de Almedina, na década de 40. 
3 Que agora sendo parte do legado que me foi passado terei que introduzir, criticamente, ao meu 
processo de fazer arquitectura no Presente. 
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No último capítulo, o Intervir, pretendo que além de uma simples memória 
descritiva, seja uma postura crítica à luz dos velhos e dos novos pressupostos, 
também os descobertos no trabalho de investigação, que me permitam 
compreender como pode ser feita a operação no edifício e de que maneira este 
pode contribuir para a regeneração dele próprio e da urbe. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 
 
 
 

And if all others accepted the lie which the Party imposed – if all records told the 
same tale – then the lie passed into history and became truth. ‘Who controls the past’, ran 
the Party slogan, ‘controls the future: who controls the present controls the past’. And yet 
the past, though of its nature alterable, never had been altered. Whatever was true now 
was true from everlasting to everlasting. 

 
George Orwell1 

 
 
 
Por isso Coimbra, cuja própria tradição era mais venerável que o mais vetusto 

aspecto ou mais completa celebridade de suas muralhas e edifícios, agora finalmente 
renascida, despiu a velhice, tem cara nova, e nova figura aumentada com cidadãos, 
cumulada de povo, frequentada pela flor de quase todo o Portugal, ornamentada com 
soberbas construções de edifícios. 

 
André de Resende2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 ORWELL, George – in 1984, Nova Dheli: Penguin Books India, 2011, 326pp. ISBN: 
9780143416302, — p. 37 
2 Oração de sapiência proferida em 1551 no Colégio das Artes em Coimbra. PAIVA 
DOMINGUES, Gabriel de – in Um Discurso de André de Resende (Pronunciado no Colégio das Artes, 
Coimbra – 1551), Coimbra: Coimbra Editora Limitada, 1945, 95pp. — pp. 52-53. 
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I – ENQUADRAR 
 
O Colégio da SS. Trindade como hoje se conhece, enquadrado no contexto 

histórico e cultural actual, é indissociável de um rol de acontecimentos que tomam 
parte não só durante a sua construção, mas que também lhe são precedentes e 
posteriores. 

Neste sentido, o presente capítulo encontra-se divido em três partes 
correspondentes a estes momentos da história do Colégio que, sendo influentes no 
modo como o condicionam na Arquitectura, visam facilitar a compreensão e 
leitura do mesmo que se realizará no capítulo seguinte. 

 
 
a) Pré-construção 
 
O acontecimento precedente à construção do Colégio SS. Trindade que, em 

parte, constitui a grande razão para que se fixasse em Coimbra, é a transferência da 
Universidade Portuguesa para a cidade, na sequência da Reforma Joanina, em plena 
Renascença Coimbrã, no Quinhentos. 

Ao nível nacional, o regresso dos Estudos Gerais a Coimbra, com nova 
roupagem e ideologia, constituiu o reforço do corpo administrativo, a braços com 
a obrigação de supervisionar um vasto Império sob ameaça constante; por outro 
lado, as repercussões de uma operação desta envergadura far-se-iam sentir com 
grande impacto ao nível local: a mudança de paradigma veio, assim, forçar a 
ascensão e afirmação de Coimbra no panorama nacional e internacional que, num 
processo longo, de frequentes mudanças ideológicas e experimentalismos, despia a 
velhice, se cumulava de povo e ganhava cara nova e figura aumentada, com a criação de 
novos traçados pelos locais da antigas hortas e quintas e que, assim, com a 
construção de novos bairros e de colégios1, para supriria a carência de habitação de 
rendimento. 

 
 

 
A Reforma Joanina e a (Re)fundação da Universidade 
 
No século XVI, Portugal e o resto da Europa vivem o período onde os 

Descobrimentos e o Renascimento atingem o auge, surgindo  inúmeras reformas e 
novas teorias nos campos das Ciências, das Artes, das Humanidades ou da Religião.  

Nas duas primeiras décadas deste século, durante o reinado de D. Manuel I (R. 
1495-1521), o país atravessa um dos períodos mais prósperos da sua história, 
vigorando as políticas de expansão do Império e do estabelecimento das rotas 
comerciais, – o que talvez justifique a visão soberana mais centrada no exterior do 
continente – resultando na entrada letárgica das novas teorias renascentistas em 
Portugal, que apenas se entrosariam no seu máximo esplendor, já no reinado do seu 
herdeiro, através de mercadores italianos e flamengos, e dos intelectuais retornados.  

O sucessor de D. Manuel I, D. João III (R. 1521-1557), foi um monarca algo 
polémico2 e cujo reinado pode ser dividido em duas partes distintas: na segunda 
metade é responsável pela introdução de medidas como o reforço dos órgãos de 
autoridade jurídica3, – que a seu tempo teriam reflexo na Contra Reforma – 

                                                        
1 (...) a transferência definitiva da Universidade para Coimbra, formalizada em 1 de Março de 1537, 
e a invasão do então recatado e decadente burgo de cinco mil habitantes por uma corte universitária 
que, num quarto de século, fixou essa cifra em algo como doze mil. (...) Coimbra adquiria um estatuto 
único em Portugal e raro em todo o mundo: sede dos únicos estudos gerais do Império Português até ao 
final do Antigo Regime e Antiguidade Clássica. ROSSA, Walter – a Sofia, Primeiro episódio da 
reinstalação moderna da Universidade portuguesa in Monumentos nº 25 — p. 16 
2 Nomeadamente face aos limites do Tratado de Tordesilhas (1494) com a perda das Ilhas Molucas 
para Espanha no Tratado de Saragoça, em 1529. 
3 Como a entrada da Inquisição no país e a criação da Mesa da Consciência e das Ordens. 

 
 

1. Coimbra vista de Santa Clara, gravura 
de George Hoefnagel, 1567 
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opondo-se às da primeira parte, como a reforma e modernização do aparelho 
cultural e educacional que, juntamente com esta abertura inicial ao Humanismo 
da Renascença, seriam o catalisador da reforma Universitária – em busca da 
construção de um Estado Moderno que acompanhasse a Europa evoluída. 

Sob influência dos novos intelectuais retornados das universidades 
estrangeiras, – como Damião de Góis, André de Gouveia ou André de Resende – 
profundamente impressionados pelas teorias humanistas de Erasmo de Roterdão, o 
monarca percebe o arcaísmo do ensino em Portugal e impõe as medidas necessárias 
para pôr cobro à obsoleta estrutura medievo generalista, vivida sobretudo nas 
instituições escolásticas de Lisboa, que concentram numa única escola todos os 
estudos, desde os primeiros ciclos até às faculdades maiores. 

A braços com um país que nestes campos se tinha deixado atrasar – e 
confrontado com o anacrónico Estudo Geral Português, à época incaracterístico na 
Europa – e que tentava a toda a brida recuperar a distância que o afasta do 
continente, o Humanismo da Renascença aventa-se ao soberano como um 
princípio maior e regrante que, assim, toma a decisão de reformar a Universidade 
Portuguesa e (re)localizá-la segundo a lógica renascentista europeia, de criar 
universidades em pequenos centros urbanos. 

Coimbra desde logo se afigura como uma boa hipótese face às concorrentes 
Évora e Torres Vedras, visto D. João III conhecer Frei Brás de Barros1, desde 1527 
o reformador do Mosteiro de Santa Cruz; um hospício de cónegos de tradição 
vincadamente cultural, onde florescia o conhecimento das Humanidades e se 
construíam  novos colégios no interior dos muros monásticos.  

Estavam assim lançadas as bases que seriam o catalisador da transferência 
oficial da Universidade Portuguesa para a cidade a 1 de Março 1537, o mesmo dia, 
em 1290, de que data o Diploma Dionisino da Fundação da Universidade 
Portuguesa. 

A decisão da (re)fundação do Estudo Geral em Coimbra não foi de todo 
pacífica e abarcou vários problemas, como a relutância dos lentes em saírem da 
capital para o novo centro escolar, ou a crescente adesão dos religiosos e leigos2, que 
superariam as expectativas do rei. Consequentemente, o resultado foi a falta de 
instalações adequadas3 o que, na ausência de planeamento apropriado, se reflectiria 
em inúmeras mudanças no traçado da urbe, transformando Coimbra rapidamente 
num enorme estaleiro de obras, na tentativa de suprir a carência de habitação de 
rendimento e edifícios escolásticos. 

O período de transição duraria até 1543, o ano em que o monarca substituí o 
antigo homem forte por Frei Diogo de Murça4, uma vez que o insucesso da 
reforma operada no Mosteiro dos Crúzios por Frei Brás de Barros se torna 
conflituoso – até porque o ensino preparatório e superior funcionavam ainda sob 
os mesmos tectos, ao invés do proclamado pelos novos pressupostos. Contudo, a 
transformação ocorrida no mosteiro neste primeiro momento da Reforma Joanina 
representa um bom primeiro ensaio do que seria a Universidade Portuguesa e, 
ainda a partir deste ano, D. João III não só para colmatar a falta de lentes com 
capacidades pedagógicas ao nível da nova escola, mas também para levar a bom 
porto a reforma da Universidade, decide contactar os seus ex-bolseiros em França, 
entre eles André de Gouveia, que regressaria com um conjunto de ex-bolseiros 

                                                        
1 Um monge Jerónimo retornado em 1525 de uma longa estada em Paris e Lovaina, conhecedor dos 
princípios e ideias do pensamento de Erasmo de Roterdão. MATTOSO, José (dir.) – in História de 
Portugal, No Alvorecer da Modernidade (1480-1620) — p. 387 
2 No ano lectivo de 1537-38, matricularam-se (...) 230 alunos, (...) nesse ano de 1540 houve 537 
matrículas; em 1573, 693; em 1577, 885; em 1578, 882. DIAS, Pedro (coord.) – in Actas do 
Colóquio, A Universidade e Arte 1290-1990 — p. 2 
3 Precárias tiveram que ser também as instalações para alojamento dos estudantes e utilização de aulas. 
Na falta edifícios adequados, acolheram-se na maior parte ao Mosteiro de Santa Cruz e seus anexos e à 
residência do próprio reitor. Op. Cit. MATTOSO, José (dir.) — p. 387 
4 Igualmente um monge Jerónimo retornado em 1533 do estágio em Paris e Lovaina. Op. Cit.  — p. 
387 
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portugueses e pedagogos estrangeiros da escola bordalesa1, e denunciaria o problema 
da arquitectura inapta, dos colégios até então edificados, à nova escola pretendida. 
 
 
 

A Rede de Colégios: Reformar Santa Cruz  
 
Com Portugal a colher os frutos de um dos momentos mais prósperos da sua 

história, a Reforma Joanina não podia ambicionar menos para a nova 
Universidade do que a capacidade de poder rivalizar com as grandes escolas 
estrangeiras; um nível impossível de alcançar sem os colégios como lá fora 
funcionavam junto das mais fluorescentes Universidades, quais partes integrantes delas2 
– albergues económicos para bolseiros regulares e seculares que, pela sua tipologia 
programática proporcionavam o contacto entre colegiais e a garantia de ampla 
difusão de conhecimento científico. 

 O primeiro ensaio do que viria a ser a estrutura da Universidade em conjunto 
com a rede de colégios iniciara-se em 1527, após a visita a Coimbra de D. João III 
em que é feita a ordenança de uma reforma – a partir – do Mosteiro de Santa Cruz, 
sob supervisão monárquica, que compreendia o desenvolvimento estratégico de 
um pólo escolar privado para estudantes externos, que concedesse graus académicos 
à custa dos recursos do cenóbio – uma reestruturação coordenada por Frei Brás de 
Barros, a par do desembargador Sebastião da Fonseca, do vedor Vasco Ribeiro e do 
mestre de obras, empreiteiro e arquitecto Diogo de Castilho3. 

A tradição cultural e humanista do Mosteiro associada à nova política de 
ensino praticada pedia um reforço não só do acomodamento, mas também da 
qualidade dos espaços lectivos e, assim, surgem os planos para a Rua da Sofia, sendo 
aos primeiros colégios de São João Baptista e de Santo Agostinho4, acrescentados 
rapidamente os de São Miguel e de Todos-os-Santos5 - que, no fundo, acabariam 
por ser as bases do ensino universitário em Coimbra aquando da sua adaptação a 
Colégio das Artes. 

Apesar de tudo a transformação operada em Santa Cruz não obtém os 
resultados desejados, forçando gradualmente o afastamento do Mosteiro da rota da 
Universidade – Frei Brás em 1543 – até que com o decreto lei de 15446, que 
estipulava que todas as faculdades à excepção da das Artes funcionassem nos Paços 
Reais, os Estudos Gerais saem definitivamente das instalações crúzias para o Paço 
Real da Alcáçova, na Alta.  

O contínuo insucesso da reforma de Santa Cruz e o problema da falta de 
pedagogos para a Universidade obrigariam o rei a repensar a estratégia, que vê a 
solução para estes problemas no retorno dos seus ex-bolseiros em França – entre eles 

                                                        
1 Os portugueses João da Costa, Diogo de Teive, António Mendes de Carvalho, os franceses Nicolau 
de Grouchy, Guilherme de Guérente, Elias Vinet, Arnaldo Fabrício e Jacques Tapie e os escoceses 
Jorge e Patrício Buchanan. MATTOSO, José (dir.) – in História de Portugal, No Alvorecer da 
Modernidade (1480-1620) — p. 390 
2 VASCONCELOS, António – in Escritos Vários, Relativos à Universidade Dionisiana — p. 61 
3 Ao analisar a correspondência  enviada por D. João III a Frei Brás de Barros acerca dos Colégios 
de Coimbra, muitas vezes entregue pela mão de Diogo de Castilho e acompanhada por desenhos e 
planos, percebe-se o comprometimento do rei na Reforma Joanina, reflectindo-se na sua intervenção 
directa sobre a arquitectura dos colégios e urbanismo da cidade. BRANDÃO, Mário – in Documentos 
de D. João III, Vol. I — pp. 4-6, 12-16, 22-24, 26 
4 Que pouco mais seriam do que dois grupo de salas de ambos os lados da Igreja de Santa Cruz. 
NOGUEIRA GONÇALVES, António – in Mosteiro de Santa Cruz — p. 15 
5 O primeiro começado a partir de 1541, nunca acabado, e o segundo erguido a partir de 1536, a 
Nascente deste. 
6 Alvará de 22 de Outubro de 1544 determinando a transferência dos lentes de Teologia, Medicina, 
Artes e Latinidade dos Colégios de Santa Cruz para a Universidade (...) asy pêra mais quietaçã & 
clausura dos Religiosos do dito mosteiro lhe parecia ser cousa muito comuiniemte que os lentes que lem no 
dito mosteiro de samta cruz se pasem a ler aas escolas desa vniuersidade & seJam Regidos & guovernados 
pelo Reitor & comselho da dita vniursidade como sam os outros lentes que nas ditas escolas lêem seguundo 
forma dos estaturos dela (...) BRANDÃO, Mário – in Documentos de D. João III, Vol. II — p. 214 

 
 
2. Mosteiro de Santa Cruz e a Rua da 
Sofia, excerto da gravura de J. Jansonius, 
1620 
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o dito André de Gouveia – com o qual encetaria a adaptação do espaço dos 
Colégios de São Miguel e Todos-os-Santos ao Colégio das Artes: aquele que se 
perfilaria como a escola padrão do ensino estadual, traduzindo o registo humanista 
laico característico das universidades europeias de vanguarda. 

A hegemonia dos Crúzios acabaria de vez quando em 1555, D. João III 
entrega o Colégio das Artes aos Jesuítas, que se afirmariam como expoente máximo 
intelectual da Universidade, e sob influência dos ecos do Concílio de Trento 
(1545-1563) em Portugal, acertariam o passo da nova escola com o contexto 
político-ideológico da Contra Reforma, mantendo os Estudos Gerais nas suas 
características fundamentais até à Reforma Pombalina em 1772. 
 
 
 

A Rua da Sofia  
 
A primeira referência à intenção de abertura da Rua da Sofia ou de Santa 

Sofia, – a Rua da Sabedoria – é feita numa carta de D. João III a Frei Brás a 17 de 
Abril de 15351 que, convicto o monge de que a Universidade se instalaria em 
Coimbra e no Mosteiro de Santa Cruz, toma desde logo as medidas necessárias 
para a execução do novo troço.  

Entre Setembro de 1536 e Novembro de 1537 dá-se a permuta de terrenos 
para que a nova rua possa ser rasgada através do sopé da encosta do Montarroio até 
São Lázaro, procedendo-se imediatamente ao loteamento da frente Poente para a 
construção de habitação de rendimento, e a de colégios na frente Nascente. Já em 
1538 Frei Brás adquire algumas casas no Largo de Sansão, a actual Praça 8 de Maio, 
em frente do Mosteiro de Santa Cruz, e alarga-o para acompanhar a 
monumentalidade que se espera da nova rua e definir o seu começo.  

Esta começaria assim a tomar forma com os primeiros colégios na sua frente 
Nascente, o de São Miguel, o da Nossa Senhora da Conceição – este no início para 
estudantes pobres e posteriormente para os carmelitas calçados – e o cisterciense do 
Espírito Santo, ambos fundados a partir de 1541. Posteriormente seguiram-se os 
colégios da Graça e de São Pedro e, na frente Poente além das habitações de 
rendimento, surgem os Colégios de São Tomás e de São Boaventura e o Convento 
de São Domingos. 

A rua da sabedoria enquanto estrutura de acolhimento da Universidade acabou 
por ser um fracasso, vivendo apenas vinte e oito anos (1537-1565) em torno dos 
Estudos Gerais, enquanto se manteve o núcleo das Artes no colégio de André de 
Gouveia. Contudo, o propósito de acolher a Universidade e a grandeza da operação 
parecem paradoxais à luz da carta de D. João III a 24 de Setembro de 1537, pouco 
mais de meio ano da data da transferência oficial dos Estudos Gerais para 
Coimbra, onde é vincada publicamente a vontade de os transferir para o Paço na 
Alta2. 

Das propostas de leitura do porquê da criação da rua que foram já avançadas 
destaco, sucintamente, as de Rui Lobo3 e de Walter Rossa4. Se a primeira defende a 

                                                        
1 Eu vy o debuxo da ordenãça do colégio que me trouxe diogo de castilho e posto me parecese boa por que 
daquela maneira ficaua pequeno chão pera o que queria mandar fazer mandey fazer outra 
ordenança em que fica a obra lançada mais abaixo pera a cidade lançar a rua do tauoleiro da praça 
como em o debuxo que leva diogo de castilho. BRANDÃO, Mário – in Documentos de D. João III, Vol. 
I — p. 5-6 
2 Rector & lemtes dos estudos da vniversidade de Coimbra eu (...) tenho determinado de (...) logo 
começar A obra das escolas geraes nesa cidade Jumto da Jgja de sã pº E pêra que la em cyma se comece 
logo a pouoar Ey por bem & vos mamdo que os estudos se mudem logo pêra os meus paços pêra la se 
começar a ler. Op. Cit. — p. 42 
3 LOBO, Rui – in Santa Cruz e a Rua da Sofia: Arquitectura e Urbanismo no Século XVI, Coimbra: 
EDARQ, 2006, do Relatório-Síntese para as Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica 
no Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coim-
bra, em 1999. 
4 ROSSA, Walter – in DiverCidade: Urbanografia do Espaço de Coimbra até ao Estabelecimento 
Definitivo da Universidade  

 
 
4. Vista da Rua da Sofia, fotografia de José 
Sartoris, 1883 
 

 
 
3. Rua da Sofia, Levantamento de Izidoro 
Baptista, 1845.  
1 – Colégio de São Tomás 
2 – Colégio de São Pedro 
3 – Colégio da Graça 
4 – Colégio do Carmo 
5 – Colégio do Espírito Santo 
6 – Colégio das Artes 
7 – Colégio de São Domingos 
8 – Colégio dos Pimentas 
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possibilidade de um paralelismo com a Rue de Sorbonne do Quartier Latin em 
Paris, dado Frei Brás ter estudado na capital francesa, a segunda sugere que a Rua da 
Sofia poderá ter sido o aproveitamento do impulso da instalação da universidade, 
para simultaneamente colmatar a falta de uma saída da cidade a Norte, às custas do 
cenóbio de Santa Cruz, e se afirmar como um elemento estruturante e 
revolucionário1 do crescimento urbano da Coimbra do séc. XVI. 

Independentemente do propósito interessa, sobretudo, referir que os colégios 
na sua arquitectura representam a afirmação do classicismo de Diogo de Castilho 
e, assim, como a maioria dos da Alta, uma adaptação bem conseguida à estrutura 
urbana de suporte e à topografia.  

Se a estrutura da nova via pedia aos colégios que se distribuíssem em banda no 
lado nascente, intercalando a parte colegial com as respectivas igrejas e claustros, 
pelas novas proporções, a rua pedia-lhes igualmente que se construíssem 
monumentais, e logo usaram a topografia para o conseguir. Assim, os colégios 
construídos sobre o arranque da encosta de Montarroio, para vencer as cotas entre a 
frente Poente virada para a Rua da Sofia e as traseiras a Nascente viradas para o 
monte, optam pela utilização de embasamentos, elevados aproximadamente um 
piso em relação à cota da rua. Como tal, além do incremento óbvio da altura e de 
monumentalidade, os colégios adquirem uma maior privacidade, face a um novo 
troço que se espera muito movimentado, e uma maior independência financeira 
com o aluguer de lojas no espaço residual do embasamento, no alçado frontal. 
Como tal, o acesso às igrejas é feito através de escadas que, com os portais virados 
para a avenida, mantêm a intenção de a capela mor estar orientada a Nascente. 

Outro aspecto corrente nos colégios da Rua da Sofia é o aparecimento de 
claustros com dois pisos, o que constitui uma inovação não só na distribuição da 
vida comunitária e da arquitectura, mas também, a seu tempo, um instrumento 
estrutural e compositivo para resolver o problema das abóbadas de alas com 
tendência para o abatido, sem recurso a contrafortes aparentes2.  

Os colégios da Rua da Sofia continuariam assim sob a tutela das Ordens até 
1834, salvo o das Artes onde funcionou a faculdade homónima numa tentativa de 
dar fôlego à rua e que, a partir 1565, seria reconvertido em Tribunal da Inquisição. 
Com a extinção das ordens no século XIX, viriam a adoptar funções comuns 
abandonando o carácter programático e arquitectónico inicial – excepto o Colégio 
da Graça que seria ocupado como quartel. 

 
 
 
O Real Colégio das Artes  
 
André de Gouveia3 aquando da sua estada em França vive de perto duas das 

escolas francesas mais importantes na época, a de Paris e a de Bordéus: a primeira 
que renega para sair da esfera de domínio do seu tio – Diogo de Gouveia Sénior  – 
e por discordar com o conservadorismo da mesma; e a segunda que, 
declaradamente, assume pela teoria da interpretação humana do âmbito do divino, 
que contemplava a Razão “adoptada” pela Teologia4.  

A chamada do humanista a Coimbra para reitor do Colégio das Artes, – já 
nesta altura altamente contestado pelo seu tio – com parte dos pedagogos da escola 
bordalesa para o corpo docente do colégio, é essencial para a criação de uma escola 
“modelo”, que retenha o conhecimento do Humanismo, capaz de captar jovens 

                                                        
1 Nomeadamente pela composição métrica. ROSSA, Walter – in DiverCidade: Urbanografia do 
Espaço de Coimbra até ao Estabelecimento Definitivo da Universidad 
2 Mais informação ver: ROSSA, Walter – a Sofia, Primeiro episódio da reinstalação moderna da 
Universidade portuguesa in Monumentos nº 25 — p. 21 
3 André de Gouveia (1497-1548) estudou e leccionou no Colégio de Santa Bárbara em Paris, na 
época dirigido por o seu tio, Diogo de Gouveia, até que 1534 se muda para o Colégio de Guyenne 
em Bordéus.  
4 CRAVEIRO, Maria de Lurdes – O Colégio das Artes in Monumentos nº 25 — p. 47 

 
 
7. Colégio de São Miguel e de Todos-os-
Santos, pormenor do desenho de José Carlos 
Magne do Largo de Sansão, 17965. Colégio 
de São Miguel e de Todos-os-Santos, por-
menor do desenho de José Carlos Magne do 
Largo de Sansão, 1796 

!
6. Perfil da Rua da Sofia, à direita o Con-
vento de São Boa Ventura e, imediatamente 
à esquerda, em corte, o Colégio do Espírito 
Santo. 

5. Ortofotomapa da Rua da Sofia, 2012 
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estudantes habituados a procurar no estrangeiro a sua formação e de ombrear com 
as suas melhores congéneres europeias. 

Desta forma, em 15471, D. João III pede “emprestados” os Colégios de São 
Miguel e de Todos-os-Santos ao prior do Mosteiro para albergar o humanista com 
o seu contingente e começar a adaptação dos colégios para a fundação da nova 
instituição2, que abriria a 22 de Fevereiro de 1548 – decorrido pouco menos de 
um mês já contava com oitocentos estudantes e cerca de dois mil no final do ano3. 

Ocupados os velhos colégios e ainda com falta de espaço para albergar os 
colegiais, são feitas no final de 1548 obras de expansão para Norte e Nascente, 
ocupando a Rua da Sofia, expropriando casas e ganhando terreno à encosta de 
Montarroio. Nesta altura, já findo o curto reitorado de Gouveia, com a sua morte a 
9 de Junho de 1548, as obras da responsabilidade de Diogo de Castilho seguem no 
“lanço novo”4, da Rua da Sofia para Nascente, provavelmente à imagem do 
projecto inicial de João de Ruão defendido afincadamente pelo reitor perante o 
rei.  

A 13 de Março de 1548 numa carta enviada a D. João III, André de Gouveia 
insurge-se contra os pareceres negativos de João de Castilho e Miguel de Arruda, 
acerca do projecto de João de Ruão, acusando-os de não saberem nada de edificar 
colégios5. Continuando a ler a missiva, tal não espanta, uma vez que considerada a 
exiguidade espacial do colégio, que não satisfaz a procura por parte dos discentes, o 
reitor ao defender o projecto de João de Ruão propõe uma nova concepção 
espacial que visa o aumento do rendimento: o que sugere uma ideia revolucionária 
com a simbólica sobreposição do sagrado pelo profano6, com a livraria e a 
enfermaria colocadas por cima da igreja.  

Apesar de se supor que Diogo de Castilho poderá ter construído e ordenado os 
espaços conforme são descritos na carta, isto não pode ser comprovado, visto que 
com a saída dos colégios da Baixa para a Alta, os Jesuítas entregaram o colégio à 
Inquisição, que o altera significativamente. Do ponto de vista arquitectónico o 
que interessa aqui reforçar é a arquitectura como o veículo do humanismo, onde 
triunfa a ordem Jónica e o Serlianismo, o tratado na época mais adequado a nova 
ideologia renascentista. 

Com a morte de André de Gouveia, a instabilidade política e religiosa instala-
se, e voltam as rivalidades entres os Parisienses ortodoxos e os Bordaleses acusados 
de protestantismo e luteranismo, desacreditando a independência doutrinária e a 
matriz humanista laica do Colégio das Artes com a provisão de 8 de Novembro 
1549, a prisão em Agosto de 1550 de Diogo de Teive, João da Costa e Jorge 
Buchanan e a entrega do Colégio das Artes à Companhia de Jesus, que o ocupa de 
1555 até 1565. 

                                                        
1 Carta de D. João III a 9 de Setembro de 1547 ao prior de Santa Cruz a pedir os colégios de São 
Miguel e Todos-os-Santos para criar o Colégio das Artes. Eu mando ora assentar nessa cidade em 
que se hão de ler todas as artes, do qual há-de ser principal o Doutor mestre André de Gouveia que 
para isso mandei vir de França com alguns lentes (...) Como é necessário falei ao Bispo de Leiria (Frei 
Brás de Barros) que me queira para isso emprestar as casas e aposentos dos dois colégios que essa casa 
tem (...) BRANDÃO, Mário – in Documentos de D. João III, Vol. III — p. 92 
2 O ano de 1547, além de ser o da fundação do Colégio das Artes, é o da confirmação e constituição 
orgânica do Tribunal do Santo Ofício (criado em 1536), e o de saída do primeiro rol de livros proibidos 
(...) nomeadamente muitas das obras de Erasmo de Roterdão. MATTOSO, José (dir.) – in História de 
Portugal, No Alvorecer da Modernidade (1480-1620) — p. 388  
3 Carta de André de Gouveia a D. João III a 13 de Março de 1548. BRANDÃO, Mário – in O 
Processo na Inquisição de Mestre João da Costa, Vol. I — p. 276 
4 Nome porque ficou conhecido. CRAVEIRO, Maria de Lurdes – O Colégio das Artes in 
Monumentos nº 25 — p. 48 
5 (...) Miguel daRuda & Joã de Castilho andã para desmanchar todo o debuxo que eu la mãdei (...) 
bem sei que todos elles entendem tam pouquo em fazer collegio como eu quero & deue de ser como ãqlles 
q nunqua fizera outro senã para frades (...) Op. Cit. BRANDÃO, Mário – in O Processo... — p. 276 
6 (...) asy sã todos os collegios em frança & mais he tã pequeno que me he necessario fazer apousentos 
pllo de cima & a gente he tanta que quer entrar dentro que nã sei se terei lugar para agasalhar metade 
(...) dizem que nã querem igreJa tamanha & que en cima della nã hã dauer alguã cousa digo que essa 
gente quer que faca ædificeos no aar (...), Op. Cit. — p. 276-277 

 
 

10. Galeria do Lanço Novo, Pátio do 
Colégio das Artes 

 
 
9. Vista do Alinhamento dos dois pátios do 
Colégio das Artes  

 

8. Planta da Inquisição de Coimbra por 
Mateus do Couto, 1634 
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b) Construção 
 

Tendo sido o Colégio da SS. Trindade o segundo a fixar-se na Alta – a 1552, 
junto da Sé Velha – pode parecer paradoxal abordar primeiro o tema d’Os Colégio 
da Alta. Contudo, penso ser mais proveitoso para a compreensão do estudo 
perceber o contexto tanto dos movimentos de criação e transferência dos colégios 
para o morro de Almedina, assim como a operação urbana que tal implicou. 

 
 

 
Os Colégios da Alta  
 
Se na Baixa se fez cidade para albergar o saber, na Alta construiu-se uma acrópole 

com monumentos de grande valor objectual1. Se ao rasgar-se a Rua da Sofia a 
abordagem urbana consistiu na criação de um troço monumental, de grande 
unidade com os seus colégios em banda, na Alta, a utilização de uma malha 
aproximadamente ortogonal de vias hierarquicamente divididas entre ruas e 
travessas, adaptada a uma topografia agressiva e a pontos geográficos pré-existentes2, 
obrigou os colégios a separem-se entre si e a serem lidos singularmente. 

Como já foi referido anteriormente, a intenção de D. João III era desde cedo 
retirar a Universidade da Baixa, transferi-la para o Paço Real da Alcáçova e povoar a 
Alta para Nordeste do paço; contudo, oficialmente, a transferência só se deu em 
1544 com o conhecido decreto lei. A razão que terá levado a estes setes anos de 
atraso entre a primeira vez que é expressa a intenção da mudança e a mudança de 
facto, poderá ter sido certamente a económica, uma vez que se na esfera de Santa 
Cruz a reforma universitária – e urbana – era feita às custas do erário do cenóbio, 
no novo bairro universitário da Alta o patrocínio era monárquico – e talvez seja 
também a razão porque se manteve durante séculos a Universidade no Paço, dada a 
falta de dinheiros para a construção do novo edifício, com o país a atravessar 
dificuldades pela conjuntura marítima3. 

Assim, a reformulação urbana para ocupar uma zona abandonada e 
despovoada no espaço intramuros da cidade, não espanta ter sido pensada e 
executada por funcionários régios – agora muito melhor estruturada pela 
experiência dos primeiros ensaios fracassados na intervenção da Baixa – e permitiu 
que a cidade e a Universidade se desenvolvessem em consonância, numa estratégia 
urbana que contraria a das demais cidades portuguesas, a ocupação do espaço do 
intramuros. 

O processo de instalação do novo bairro universitário começa então a ser 
estruturado com a escolha de um terreno em plataforma, a Nascente do paço do 
bispo, – actual Museu Machado de Castro – para implantar o edifício das escolas4 e 
uma praça em frente – o extinto Largo da Feira,  onde, a partir das suas ruas 
principais, se começa a estruturar a nova malha urbana, provavelmente tendo como 
referência alguns bairros escolares estrangeiros5. Definidos então os arruamentos, 
estavam lançadas as bases para o repovoamento da Alta e a construção de habitação 
de rendimento – financiada quer pela Fazenda Nacional, quer pelos fundos 
privados, nomeadamente das ordens.  

                                                        
1 ALVES COSTA, Alexandre – A Cidade e Acrópole in Monumentos nº 8 — p. 102 
2 Ver LOBO, Rui – in A Universidade  na Cidade: Urbanismo e Arquitectura Universitários na 
Península Ibérica da Idade Média e da Primeira Idade Moderna — p. 578 
3 ROSSA, Walter – in DiverCidade: Urbanografia do Espaço de Coimbra até ao Estabelecimento 
Definitivo da Universidade — p. 764 
4 Um edifício que nunca chegou a ser construído devido à referida falta de dinheiros, que levou a que a 
Universidade se mantivesse no Paço Real. O destino deste terreno acabou por ser o novo colégio dos 
Jesuítas onde, na frente principal para a praça, construíram a igreja das Onze Mil Virgens, a Sé Nova 
de Coimbra. 
5 Nomeadamente o bairro universitário programado por Cisneros em torno do Colégio Mayor de 
San Ildefonso, na zona oriental de  Alcalá e Henares. Op. Cit. LOBO, Rui — p. 579 

11. Alta de Coimbra, excerto do levan-
tamento de Izidro Emílio Baptista, 1845  

 

 
 
1 – Colégio de Santo Agostinho 
2 – Colégio de Jesus 
3 – Colégio das Artes II 
4 – Colégio de São Jerónimo  
5 – Colégio dos Militares  
6 – Colégio de São Bento  
7 – Colégio de São Boaventura 
8 – Colégio de São João Evangelista  
9 – Colégio de São Paulo Eremita 
10 – Colégio de Santo António da Estrela 
11 – Colégio de Santa Rita 
12 – Colégio de São Pedro 
13 – Colégio de São Paulo Apóstolo 
14 – Colégio de Santo António da Pedreira 
15 – Colégio da SS Trindade  
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A vontade de ter a Universidade na Alta, tal como a sua permanência no Paço, 
viriam a ser então a pedra de toque que levaria boa parte da rede de colégios a seguir 
a tendência e, como tal, até ao fim do século XVI existiam já dez colégios no 
espaço alcandorado1 contra os seis da parte baixa2, quase todos regulares, uma vez 
que modelo de fundação secular de colégios não vigorou em Portugal.  

Portanto, a citação de Alexandre Alves Costa não é, meramente, o 
reconhecimento de Coimbra enquanto o mito da Lusa Atenas, que surge nos 
discursos entusiásticos dos humanistas retornados sobre dos feitos conimbricenses 
do século XVI3, mas antes uma comparação erudita de quem viu, antes do 
palimpsesto do Estado Novo, no morro intramuros de Almedina repleto de 
colégios monumentais, semelhanças com a imagem da acrópole ateniense – 
monumentos que todas as ordens religiosas4 desejaram para albergar os seus 
regulares. 
 

 
 
 

 
A(s) Empreitada(s): o Colégio da SS. Trindade 
 
A maior parte da história do que terá sido a empreitada do Colégio da SS. 

Trindade é descrita por Frei Jerónimo de São José na sua obra5, cuja escrita, por 
vezes, consegue ser ‘enfatizada’ tal a sua devoção à Ordem, mas que contudo creio 
estar aproximadamente correcta no que concerne às datas e locais, até porque à data 
em que foi escrita, de 1789 a 1794, ainda não se dera a extinção das ordens, e 

                                                        
1 Os Colégios de Jesus, de São Jerónimo, de São Paulo, Amiclense, de Tomar (instalado numas casas 
da Alta, Trindade, São Bento, São Pedro, Santo Agostinho (a meia encosta sobre santa cruz), Lóios, a 
que se seguiram mais dois, logo no início do século XVII (militares e São Boaventura II) 
2 Espírito Santo, Carmo, Graça, São Pedro dos Religiosos Terceiros (lado nascente) e São Tomás e 
São Boaventura (lado poente) 
3 DIAS, Pedro – in Actas do Colóquio, A Universidade e Arte 1290-1990 — p. 8 
4 Franciscanos, bernardos da Ordem Cister, dominicanos, carmelitas, gracianos, beneditinos, jerónimos, 
jesuítas, a Ordem de Cristo e a Ordem da Santíssima Tindade (...) CRAVEIRO, Maria de Lurdes – A 
Reforma Joanina e a Arquitectura dos Colégios in Monumentos nº 8 — p. 22 
5 História Chronologica da Esclarecida Ordem da Santíssima Trindade 

12. Alta de Coimbra, foto aérea, 1930  
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portanto é provável que a livraria do colégio mantivesse a totalidade da 
documentação. 

Também o Inventário Artístico de Portugal de António Nogueira Gonçalves e 
Vergílio Correia e o relatório de levantamento do edifício pelo arquitecto Rui 
Lobo1, onde são feitas contribuições para compreender as etapas de construção e a 
forma como elas influenciam a Arquitectura, foram ponderados. 

Ainda no início de 2012, é publicado o trabalho de Ludovina Capelo2, que 
contempla a catalogação e inventariação dos documentos da extinta livraria do 
colégio desde a sua fundação até 1834. Neste testemunho vieram à luz documentos 
que ajudam a precisar a ocorrência e a veracidade dos factos descritos pelo monge. 
Apesar de tudo, isto não significa que a documentação esteja completa, uma vez 
que se encontra dispersa por vários arquivos no país e há possibilidade de alguma se 
ter perdido e, como tal, esta foi analisada com cautela, respeitando o que foi 
estudado anteriormente por outros autores. 

O Colégio da Trindade, que terá sido o sexto edifício da Ordem3 no país foi, 
provisoriamente, fundado em 1552 numas casas junto da Sé Velha4 onde se 
instalaram os padres colegiais em clausura fechada, (...) silêncio, e mais circunstâncias 
de uma vida regular, e observante5. 

Com a Universidade transferida para o Paço da Alta, o Vigário Geral da 
Ordem e primeiro reitor do colégio, Frei Roque do Espírito Santo, começa desde 
15556, a mando da rainha D. Catarina, à procura de terrenos para a fundação 
regular do colégio nas proximidades do edifício dos Estudos Gerais. Descoberto o 
sítio na Alta intra-muros, um quarteirão compreendido entre a Couraça de Lisboa 
e o Paço, um pouco abaixo do Arco da Traição, o vigário compra-o com as suas 
casas e seu quintal e, em 15627, é iniciada a construção do colégio.  

A edificação no novo sítio terá começado por estas casas onde, inicialmente, 
funcionou uma ‘formalidade’ de colégio8, que pouco mais seria do que uma rápida 
adaptação do terreno e das habitações adquiridas: o quintal dá lugar a uma ermida 
com serventia para a porta principal, o piso superior é repartido por celas e no 
inferior funcionam as oficinas9 – uma ocupação que acaba, no fundo, por ser um 

                                                        
1 LOBO, Rui – in O Colégio da Trindade: Estudo do Edifício e Levantamento da Situação Actual 
2 CARTAXO CAPELO, Ludovina – in Colégio da Santíssima Trindade de Coimbra 
3 Entre hospitais, conventos e colégios: Lisboa (1218), Silves (1239), Sintra (1400), Faro (c. 1415), 
Lousa, perto da torre de Moncorvo (1474), Coimbra (1552). FRANCO, José Eduardo (dir.) – in 
Dicionário Histórico das Ordens, Institutos Religiosos e Outras Formas de Vida Consagrada Católica em 
Portugal,  — p. 296 
4 Fundado pelo Vigário Geral da Ordem Frei Roque do Espírito Santo e por Frei Paulo Cabral, Frei 
Manoel Nunes de Santa Maria e Frei Nicoláo Coelho do Amaral. SÃO JOSÉ, Frei Jerónimo – in 
História Chronologica da Esclarecida Ordem da Santíssima Trindade, Tomo I, Livro III, Cap. II — 
p. 366 
5 Op. Cit. SÃO JOSÉ, Frei Jerónimo — p. 366 
6 VASCONCELOS, António – in Escritos Vários Relativos à Universidade Dionisiana, Vol I — p. 
240; CORREIA, Vergílio; NOGUEIRA GONÇALVES, António – in Inventário Artístico de 
Portugal, Vol. II Cidade de Coimbra — p. 144 
7 No trabalho de Ludovina Capelo, as duas primeiras escrituras de venda datam 1563, e mencionam a 
compra específica de quintais e casas na antiga freguesia de São Pedro por Frei Roque para a 
construção do Colégio da Trindade. Contudo, na obra de Nogueira Gonçalves e António 
Vasconcelos é referido que a construção se inicia em 1562. Nada invalida portanto a perda de 
documentos com a extinção da livraria, ou me indica que a construção terá começado em 63. Dado 
processo de construção e de compra de casas e terrenos ter sido longo, optei por manter a versão de 
1562. Op. Cit. VASCONCELOS, António — p. 241; Op. Cit. CORREIA, Vergílio; NOGUEIRA 
GONÇALVES, António — p. 144; CARTAXO CAPELO, Ludovina – in Colégio da Santíssima 
Trindade de Coimbra — p. 77, Doc. 7 e 8. 
8 Frei Jerónimo refere que o Colégio da Trindade tinha inicialmente sido pensado como um convento 
regular. Op. Cit. SÃO JOSÉ, Frei Jerónimo – p. 367-368 
9 (...) Fez primeiramente repartir em cellas as mesmas casas, no pavimento as officicnas, e no quintal 
huma Ermida com serventia para a porta principal. Contava de três altares (...) Servio esta 
formalidade de colégio bastantes annos, até que de todo se acabarão as obras. Principiarão pelo canto do 
Dormitório, que fica defronte da Igreja de São Pedro. Op. Cit. — p. 367 

13. Colégio da Trindade, Pátio da Uni-
versidade e o Colégio de S. Paulo, excerto do 
levantamento de Izidro Emílio Baptista, 
1845  
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primeiro ensaio da tipologia programática a ser utilizada na nova construção, para 
a adaptação dos espaços colegiais face à nova malha de quarteirão da Alta. 

A construção do colégio como se conhece foi começada – pela metade Nascente 
– pelo canto Nordeste do lote e evoluiu pelos braços do dormitório para Sul e 
Poente. Posteriormente, a Universidade terá cedido o terreno da metade Poente do 
actual quarteirão, que só se junta com a metade Nascente quando sai a 11 de 
Janeiro de 15751 o alvará da Câmara, oferecendo à Ordem o pedaço de rua2 que 
reparte o lote – o corpo central. É também estipulado que devem ser cedidos vinte 
palmos para alargamento da Travessa da Trindade – o que sugere que a parte 
Poente não terá começado antes deste ano – e que os telhados do edifício nunca 
ultrapassem a cota do terreiro do Paço da Universidade.  

Esta divisão inicial do terreno em duas partes corresponde também a uma 
divisão programática: na parte Nascente, a uma cota mais elevada, funciona o 
dormitório do colégio, enquanto que na cota mais baixa, na metade Poente 
funciona a igreja, o claustro e as dependências anexas; por sua vez, no local onde 
passava a rua que o divide, constrói-se o ‘corpo central’, onde estes dois programas 
se engancham. 

Já com Portugal sob domínio Filipino, apenas a 2 de Novembro de 15873 se 
dá a cerimónia da colocação das primeiras pedras da Igreja da Trindade. Estas terão 
sido colocadas no cunhal, virado para a Couraça, no alinhamento do fim da nave 
da igreja com começo da capela-mor4 – por onde, provavelmente, terão começado 
as obras da metade Poente. O desfasamento temporal desde o alvará de 1575 até ao 
começo da igreja em 1587, doze anos em que aparentemente não se constrói na 
parte poente do colégio, talvez se deva aos grandes esforços dispendidos para o 
nivelamento e fundação, devido ao acentuado declive do terreno de implantação5. 

É impossível precisar a data em que terão acabado as obras no Colégio da SS. 
Trindade. António Vasconcelos6 avança que o claustro e a igreja estariam acabados 
no fim do século XVI ou no início do seguinte, contudo, dado as obras da igreja 
terem começado no final de 1587, parece-me pouco provável a primeira hipótese, 
visto que treze anos para acabar a construção da parte conventual do colégio ser 
pouco tempo. Assim, creio que a obra nos seus traços gerais, – incluindo a loggia – 
sobretudo a metade Poente, só estaria completa já no século XVII até porque a 
documentação parece apontar nesse sentido: há uma carta de sentença, de 16267, 
autorizando o reitor e demais colegiais a continuarem as obras nos muros do 
colégio; em 16278 a Câmara concede uma licença aos colegiais para que estes 

                                                        
1 VASCONCELOS, António – in Escritos Vários Relativos à Universidade Dionisiana, Vol I — p. 
241;  
2 A rua entre o Colégio de São Pedro e o extinto Colégio de São Paulo (actual Biblioteca Geral) que 
vinha até à Rua da Couraça de Lisboa. Antes que se fundasse este Colégio, não tinha o sitio a capacidade 
que hoje tem, porque o repartia huma rua que o atravessava desde a porta da Universidade até à 
Couraça; (...) SÃO JOSÉ, Frei Jerónimo – in História Chronologica da Esclarecida Ordem da 
Santíssima Trindade, Tomo I, Livro III, Cap. II – p. 367-368 
3 Pela mão de o Reitor da Universidade Dom Fernando Martins de Mascarenhas, a segunda o Reve-
rendo Padre Provincial e Comissário Frei Roque do Espírito Santo, a terceira o Padre Frei António 
dos Anjos, Reitor do colégio, e a quarta o Padre Frei Sebastião Álvares, visitador do dito Colégio. 
CARTAXO CAPELO, Ludovina – in Colégio da Santíssima Trindade de Coimbra — p. 108 
4 LOBO, Rui – in O Colégio da Trindade: Estudo do Edifício e Levantamento da Situação Actual — 
p. 7  
5 CORREIA, Vergílio; NOGUEIRA GONÇALVES, António – in Inventário Artístico de Portugal, 
Vol. II Cidade de Coimbra — p. 145 
6 Op. Cit. VASCONCELOS, António — p. 242 
7 Op. Cit. CARTAXO CAPELO, Ludovina  — p. 82, doc. 51 
8 Op. Cit. CARTAXO CAPELO, Ludovina — p. 82, doc. 52. Antes da Reforma Pombalina o pátio 
das escolas não tinha a extensão que hoje se lhe conhece. Com a construção da Biblioteca Joanina e o 
Observatório Astronómico o pátio avança até ao local onde hoje se encontra, funcionando tal qual 
pódio sobre o Mondego. Dito isto e considerando a distância a que no século XVII se encontra o 
pátio da universidade do colégio, custa crer num arco de pedraria e um passadiço que os tenha ligado 
e que, a terem existido, não tenham deixado vestígios. Contudo na reforma do Marquês de Pombal 
também é possível que tal passagem tenha sido destruída. 

17. Colégio da Trindade, piso 1, final do 
séc. XVIII, Hipótese de reconstituição de Rui 
Lobo  

 

14. Colégio da Trindade, piso -1, séc. XVII, 
Hipótese de reconstituição de Rui Lobo  

 

15. Colégio da Trindade, piso 0, séc. XVII, 
Hipótese de reconstituição de Rui Lobo  

 

16. Colégio da Trindade, piso 1, séc. XVII, 
Hipótese de reconstituição de Rui Lobo  
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construam um arco de pedraria e um passadiço de acesso ao Pátio da Universidade; 
e em 16301 os colegiais requerem autorização para a construção de um alpendre no 
portal da Igreja – cuja demarcação foi feita pelo empreiteiro da ponte real, o mestre 
Manuel Simões2. Além disto, existe também uma cisterna no pátio sobre a 
Couraça, nas dependências do corpo do dormitório, cuja a boca data do ano de 
1641. 

À excepção do acrescento no século XVIII da sala da livraria no lado Sul do 
claustro e de uma aula e de uma ante-sala3 que faziam o acesso à livraria, – e 
consequentemente o arranjo das pendentes da cobertura neste local – o edifício 
manter-se-ia praticamente intacto até ser vendido em hasta pública em 1849. As 
únicas alterações de realce feitas, sobretudo nas fachadas, são a abertura de uma 
janela por cima do portal da igreja; a remodelação do alpendre em frente deste 
portal para vencer o íngreme declive da Travessa da Trindade; a azulejaria de 
fabrico coimbrão4 acrescentada à loggia do colégio; e a abertura de duas janelas em 
1721 e 17385 no corpo do dormitório. 

Mesmo não estando a obra do Colégio da SS. Trindade terminada, ainda no 
século XVI, a Ordem já tinha ganho em Coimbra a generosidade, nomeadamente 
pecuniária, e o respeito das demais entidades públicas e privadas, o que no entanto, 
segundo António Vasconcelos, não se reflecte em grandes pretensões 
arquitectónicas6 para o edifício, salvo a loggia, uma vez que atendendo à Regra da 
Ordem, esta obrigava a tripartir igualmente as esmolas.  

Na esfera das entidades públicas o colégio, talvez pela proximidade com o 
Paço, rapidamente incorporou a Universidade, existindo cartas de privilégio 
dirigidas aos seus oficiais como pertencendo ao pessoal universitário, pelo menos 
desde 15767. Além disto, com as obras na Capela de São Miguel no ano lectivo de 
1696-1697, o culto religioso quotidiano da Universidade realizou-se nestes anos na 
Igreja da SS. Trindade do colégio8. 

Já no domínio privado, destacamos especificamente Gonçalo Leitão e sua 
esposa que, a 5 de Janeiro de 15729, fazem uma escritura de doação perpétua ao 
colégio de um dos seus quintais em Coimbra sob a Couraça, para que nunca se 
tape a vista do mesmo; uma intenção que se manteria intacta até à segunda metade 
do século XX, em que se constroem prédios nestes quintais acabando com a vista 
desafogada para o Mondego – e a possibilidade de ser visto. 
 
 
 

                                                        
1 Referência a um alvará que consta do Arquivo da Câmara Municipal. VASCONCELOS, António – 
in Escritos Vários Relativos à Universidade Dionisiana, Vol I — p. 241-242 
2 CORREIA, Vergílio; NOGUEIRA GONÇALVES, António – in Inventário Artístico de Portugal, 
Vol. II Cidade de Coimbra o — p. 144 
3 Esta ante-sala seria uma aula mais pequena por onde, antes desta remodelação, se faria o acesso à 
loggia do Colégio da Trindade: Tem no fim huma grande casa, que serve de Aula, ornada de painéis 
dos seus Varões ilustres, e huma excelente varanda igualmente espaçosa, ornada de azolejos, e assentos, 
que fazendo ao sobredito Mondego, offerece aos olhos a vista mais aprazível, e da melhor óptica que se 
pode considerar. SÃO JOSÉ, Frei Jerónimo, Tomo I, Livro III, Cap. II — p. 368 
4 A parede está revestida de azulejos do princípio do século XVIII (...) representando balaústres com 
albarradas floridas e pegas. A meio da parede há um rótulo com um veado ostentando, entre as pontas, 
a cruz da ordem trinitária – o veado que, segundo a obra de Frei Jerónimo de São José, é umas 
aparições que levaram à criação da Ordem. O estado destes azulejos é bastante mau. Op. Cit. 
CORREIA, Vergílio; NOGUEIRA GONÇALVES, António  — p. 145 
5 CARTAXO CAPELO, Ludovina – in Colégio da Santíssima Trindade de Coimbra — p. 90, Doc. 
115; p. 92, Doc. 135, respectivamente. 
6 VASCONCELOS, António – Escritos Vários Relativos à Universidade Dionisiana, Vol I — p. 241 
7 Op. Cit. VASCONCELOS, António — p. 242 
8 Op. Cit. — p. 242 
9 Op. Cit. CARTAXO CAPELO, Ludovina — p. 102;  também referido, sem data, em Op. Cit. SÃO 
JOSÉ, Frei Jerónimo — p. 368 

21. Colégio da Trindade, Alçado Norte, séc. 
XVII, Hipótese de reconstituição de Rui 
Lobo  

 

20. Colégio da Trindade, Alçado Sul, séc. 
XVII, Hipótese de reconstituição de Rui 
Lobo  

 

18. Colégio da Trindade, Alçado Poente, 
séc. XVII, Hipótese de reconstituição de Rui 
Lobo  

 

19. Colégio da Trindade, Alçado Nascente, 
séc. XVII, Hipótese de reconstituição de Rui 
Lobo  

 

23. Loggia do colégio, 1938  

 

22. Loggia e vista da igreja, 1938  
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c) Pós-Construção 
 

A Reforma Pombalina e a Extinção das Ordens 
 
Diga-se, que a cada grande reforma da Universidade, correspondeu uma 

“arquitectura”: à de D. João III, a humanista da Renascença; à do Estado Novo, a 
austera e fria do funcionalismo; à Pombalina, entre as duas, a das luzes do nacionalismo 
neoclássico.1 

Assim como o Humanismo Renascentista, também o Iluminismo sofreu da 
mesma inércia para entrar no país e, tal como na Reforma Joanina, é a arquitectura, 
sobretudo a ligada à cultura e educação, que desempenhará um dos papéis 
principais da mudança de paradigma.  

Coimbra vê-se assim novamente transformada num estaleiro de obras, 
principalmente junto da Alta Universitária, numa confluência de esforços de 
professores, engenheiros, arquitectos e de vários pedreiros e construtores 
experientes – provenientes das obras da Baixa Pombalina após o terramoto de 1755 
– sob a orientação de mestres como Guilherme Elsden, Manuel Alves Macomboa, 
José Carlos Magne e José do Couto.  

D. João V (R. 1706-1750) é o primeiro a entender o novo obscurantismo 
vivido em Portugal e toma as primeiras medidas de combate ao mesmo, com a 
protecção dada à Congregação do Oratório e a criação de dois importantes núcleos 
bibliográficos, o de Mafra e o de Coimbra – a Biblioteca Joanina (1717-1728), as 
Escadas de Minerva (1724) e, consequentemente, o crescer do pátio da 
universidade para Sul, que seriam assim a primeira grande alteração da envolvente 
próxima do Colégio da SS. Trindade no Setecentos. 

Mesmo assim, estas medidas ainda não constituíam alterações significativas 
para introdução do Iluminismo em Portugal, e já só no reinado de D. José I (R. 
1750-1777) que, com o Marquês de Pombal (1699-1782), entenderia o problema 
da educação como o principal responsável do atraso e levaria a cabo uma reforma 
séria da Universidade de Coimbra – à época, uma referência do ensino nacional 
em trajectória descendente.  

A principal razão deste problema era o ensino público em Portugal ser quase na 
sua totalidade ministrado por Jesuítas, através de um método marcadamente 
aristotélico2, ao invés do ensino laico e experimentalista pretendido – o que em 
acumulação com outros factos, resultaria na expulsão da Companhia de todo o 
território do Império Português e a confiscação dos seus bens.  

Em 1772, após uma visita do Marquês a Coimbra a mando do monarca, já 
com o apoio da Junta de Providência Literária3 entra em curso a reforma 
pedagógica da Universidade, o que se reflecte numa transformação urbana e 
arquitectónica n’o último baluarte do aristotelismo4 em Portugal, a Universidade de 
Coimbra. 

Ao contrário do que aconteceu no século XVI, na Reforma Joanina, em que os 
grandes objectivos eram ocupar o espaço vazio intramuros, agora construía-se sobre 
um pedaço de cidade construído e coeso com o pólo universitário. 

A principal figura desta remodelação, até 1777, seria o inglês Guilherme 
Elsden, um engenheiro militar no exército nacional desde 1760 que, ao utilizar o 
neoclassicismo de influência Palladiana correspondendo ao iluminismo 
racionalista de Pombal, poria Coimbra a par do movimento artístico em vigor na 
Europa e a afastaria de um país profundamente barroco. 

                                                        
1 TRINDADE, Luísa – A Reforma Pombalina in Monumentos nº 8 — p. 54 
2 DIAS, Pedro – in Actas do Colóquio, A Universidade e Arte 1290-1990 — p. 48 
3 Uma junta que reunia semanalmente com o Marquês e que era composta por Frei Manuel Cenáculo, 
José Pereira Ramos de Azeredo Coutinho e seu irmão D. Francisco de Lemos de Pereira Coutinho. 
Este último seria o homem forte do Marques do Pombal na cidade e o grande continuador da reforma 
após a morte de D. José I em 1777, e afastamento do ministro em 1779. 
4 Op. Cit. TRINDADE, Luísa — p. 53 

24. Levantamento da Alta, Guilherme 
Elsden 1775  

 

25. Fotografia área, Colégio da Trindade, 
Observatório Astronómico de Macomboa e 
pátio da Universidade, primeira metade do 
Séc. XX  
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Visto ser o erário régio a suportar a despesa, o mote da Reforma Pombalina era 
a revisão das estruturas edificadas, nomeadamente a enorme infra-estrutura do 
Colégio Jesuíta das Onze Mil Virgens1 confiscado pelo estado na expulsão da 
Companhia do país. Poucas foram as construções de raíz e destas destacam-se 
claramente pelo neoclassicismo as obras de Elsden, nomeadamente o Laboratório 
Químico e o Museu de História Natural. 

O Colégio, além de escapar ileso à Reforma Pombalina, já no século XIX, 
escapa também a duas grandes guerras em Portugal: as Invasões Francesas – Guerra 
Peninsular (1807-1814) – e a Guerra Civil Portuguesa (1828-1834), que culmina 
com a vitória dos Liberais e, consequentemente, a Extinção das Ordens Religiosas 
de 1834.  

Durante a Guerra Peninsular, a Universidade de Coimbra, na altura a única do 
país, insurge-se contra invasões e, assim, alguns edifícios da estrutura académica são 
utilizados pelas tropas lusas – como o Batalhão Académico de 1808 – e pelos 
aliados ingleses: nomeadamente o Laboratório Chimico para a produção de 
pólvora e munições e o Colégio da SS. Trindade que, em 1809, seria quartel das 
tropas inglesas na região beirã aquando da 2ª Invasão Francesa. 

Não obstante, o colégio mantêm-se nos seus traços gerais até 1834. O edifício, 
a partir de então propriedade da Fazenda Nacional, é desocupado e a sua livraria é 
extinta, realizando-se ainda neste ano um Auto de Inventário Feito nas Alfaias e 
Objectos Sagrados do Colégio da Trindade2, onde encontramos uma breve 
descrição da arquitectura do edifício, nomeadamente das capelas e dos altares. 

 
 
 
De Meados do Século XIX à Reforma do Estado Novo 
 
A 14 de Maio de 1849 a parte residencial do Colégio da SS. Trindade é 

vendida em hasta pública ao professor do Liceu de Coimbra, o P.º Manuel Simões 
Dias Cardoso3, que a manda repartir e transformar num conjunto de habitações 
unifamiliares, permanecendo a metade Poente propriedade da Fazenda Nacional, 
que cede à Câmara Municipal a igreja para lá instalar o Tribunal Judicial da 
Comarca até 18704 – alterações programáticas que se repercutem obviamente em 
modificações na arquitectura do colégio. 

Esta última metade do colégio, sobretudo a igreja, acolheria ainda outros 
programas como, a partir de 1884, as aulas de desenho industrial da Escola de 
Desenho Industrial Brotero5 e, desde 1889 após a destruição do Teatro 
Académico, a Associação Académica de Coimbra, acabando por ser vendida ao 
proprietário do restante edifício a 12 de Junho de 1895 e ser transformada numa 
marcenaria. 

A partir do ano de 1926, como a Faculdade de Direito de Coimbra não tinha 
bar, numa das dependências do lado Nascente do claustro surge o ‘Bar dos 
Direitos’, que se extinguiria assim que a faculdade passou a ter um espaço próprio. 
Não obstante, o antigo botequim teria vários donos até ser ‘O Pratas’, uma das 

                                                        
1 O Marquês destinou para o Colégio das Onze Mil Virgens os estabelecimentos que considerou 
essenciais para a mudança. Para o ensino da Medicina o Dispensário Farmacêutico, o Teatro Anató-
mico e transferiu-se da Praça Velha o Hospital; já para a de Filosofia, o Gabinete de História Natural e 
o de Física Experimental. TRINDADE, Luísa – A Reforma Pombalina in Monumentos nº 8 — p. 54 
2 CARTAXO CAPELO, Ludovina – in Colégio da Santíssima Trindade de Coimbra — p. 126, pp. 
128-132; Parcialmente nos anexos 1 e 2 do presente trabalho de dissertação. 
3 VASCONCELOS, António – in Escritos Vários Relativos à Universidade Dionisiana, Vol I — p. 
242 
4 CORREIA, Vergílio; NOGUEIRA GONÇALVES, António – in Inventário Artístico de Portugal, 
Vol. II Cidade de Coimbra — p. 144 
5 Ainda hoje existe noutra localização, com o nome de Escola Secundária Avelar Brotero. 

26. Demolição de um Colégio na Alta, Séc. 
XX  
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tabernas mais conhecidas de Coimbra1 – que viria a fechar definitivamente a 5 de 
Abril de 2001, após 39 anos em funcionamento. 

Por sua vez, António Vasconcelos, em 1938 na publicação póstuma da sua 
obra2, refere que o edifício está ocupado, funcionando no claustro uma 
marcenaria, para a qual a igreja servia de armazém e loja de móveis, e no andar 
nobre, juntos dos claustros do edifício, funcionava o colégio feminino da Rainha 
Santa Isabel3 até 1941 – funcionando a capela das freiras na livraria4. 

Já António Nogueira Gonçalves e Vergílio Correia, na sua publicação de 
19475, referem que a igreja e o claustro mantêm a mesma ocupação e que, no local 
do antigo colégio feminino, funciona o Lar do Ex-pupilo dos Reformatórios do 
País e o Semi-Internato da Tutoria da Infância de Coimbra. A rematar o texto 
acerca do Colégio da Trindade, os autores referem ainda que o estado de 
conservação do edifício é mau e que a igreja apresenta fendas na abóbada.  

Apesar de toda variedade de programas que desde a Extinção das Ordens se 
verificaram no edifício, provando a versatilidade e adaptabilidade do espaço, as 
maiores transformações, ou pelo menos as mais visíveis na escala, deram-se na sua 
envolvente, com mais uma gigantesca revolução urbanística na Alta. 

Com a Reforma Pombalina e o reaproveitamento das instalações dos colégios 
após 1834, a estrutura académica aguentou-se por mais de um século praticamente 
intacta, contudo, já no regime do Estado Novo e com a concepção da Cidade 
Universitária de Lisboa, os professores da Universidade de Coimbra, despeitados 
com tal facto e conscientes da necessidade de novas instalações, reivindicam a 
remodelação do pólo universitário: uma reivindicação a que Salazar, enquanto 
antigo estudante e docente da Universidade de Coimbra, corresponde – com a 
construção da Cidade Universitária para Nascente do Paço das Escolas. 

 

                                                        
1 Excerto da reportagem de 1996 acerca do possível encerramento da taberna d’O Pratas, descrição do 
botequim — Anexo 3 
2 VASCONCELOS, António – in Escritos Vários Relativos à Universidade Dionisiana, Vol I — p. 
243 
3 Pelo menos desde 1928 no Colégio da Trindade até 4 de Julho de 1941, a data oficial da trans-
ferência para o novo edifício. No website: COLÉGIO RAINHA SANTA ISABEL – Breve Resenha 
Histórica do Colégio 
4 CORREIA, Vergílio; NOGUEIRA GONÇALVES, António – in Inventário Artístico de Portugal, 
Vol. II Cidade de Coimbra — p. 147 
5 Op. Cit. — p. 145 e 147 

29. Construção da Faculdade de Letras, Séc. 
XX  

 

28. Biblioteca Geral e Arquivo, demolições 
para a construção da Faculdade de Química, 
Séc. XX  

 

27. Fotografia aérea após a intervenção do 
Estado Novo, Séc. XX  
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Ainda assim, com os ministros e arquitectos responsáveis a sucederem-se, 
voltar-se-ia a pensar por duas vezes em intervir significativamente na Alta, a Sul do 
Paço das Escolas, para a construção da Escola Superior de Farmácia, precisamente, 
no Colégio da Trindade. 

O primeiro plano remonta a 1958/1959, e foi elaborado pelo arquitecto João 
Filipe Vaz Martins, compreendendo a demolição da metade Nascente do colégio1 
e a utilização do espaço deixado livre para a construção de uma torre, cerca de vinte 
cinco metros acima do terreiro da Universidade e, como tal, sufocaria as traseiras 
da Biblioteca Geral e obstruiria a vista do pátio – uma das razões que levou à 
demolição do Observatório Astronómico de Macomboa.  

 

 
 

 
 

Por sua vez, com a queda desta hipótese, a Comissão Administrativa do Plano 
das Obras da Cidade Universitária de Coimbra (CAPOCUC) decide atribuir ao 

                                                        
1 (...) propunha a construção de um imóvel elevando-se ‹‹a oito e nove pisos, em cerca de 70% da sua 
superfície, cércea que, do lado nascente, chega a atingir aproximadamente trinta e cinco metros acima 
do nível do passeio›› (CAM, Espólio Cristino da Silva, CS 76-2 – Projecto da Cidade Universitária de 
Coimbra) ROSMANINHO, Nuno – in O Poder da Arte, O Estado Novo e a Cidade Universitária de 
Coimbra — p. 153 

30. Projecto final para as instalações da 
Escola Superior de Farmácia na metade 
Nascente do CSST, Vaz Martins, 1958  
 

31. Projecto para a construção da Escola 
Superior de Farmácia na Couraça de Lisboa, 
Cristino Silva, 1965 
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arquitecto Cristino da Silva1 a concepção de um novo projecto que, a 30 de Junho 
1965, apresenta a nova solução para a Escola de Farmácia. A nova proposta 
mantinha o Colégio da Trindade intacto, uma vez que o edifício da escola era 
construído a Sul, na Couraça de Lisboa, sobranceiro ao Jardim Botânico da 
Universidade. No espaço em frente ao colégio existiria um adro e uma nova 
escadaria monumental de acesso ao pátio das escolas, no sítio da Rua da Trindade. 
Mesmo assim, este projecto da escola de farmácia também não chegaria a avançar 
pela sua monumentalidade, e pela quantidade de demolições necessárias para a sua 
execução. 

Assim, creio que a permanência do Colégio da SS. Trindade – pensado no 
início como residência feminina2 –se deva, exclusivamente, à ausência de um 
plano urbano que tenha de facto avançado na sua localização, uma vez que com 
tamanho ímpeto insensível e demolidor dos primeiros intervenientes, perdeu-se 
inúmero património arquitectónico da Alta Coimbrã por onde o plano da Cidade 
Universitária passou, nomeadamente ao nível dos colégios universitários. Apesar de 
tudo, ele acaba novamente por ser um sobrevivente a mais uma revolução urbana 
de afirmação do regime político vigente, desta vez, sem alterações directas à 
excepção da sua envolvente próxima, já posteriores a reforma da década de 40, com 
a demolição do Observatório Astronómico de Macomboa; a construção do 
edifício das Químicas e das Físicas e a Biblioteca Geral e Arquivo3, 
respectivamente no local da zona residencial a Nascente e no do Colégio de São 
Paulo; e a edificação de prédios de habitação no local nos antigos quintais que 
Gonçalo Leitão doara ao colégio.  

Em conclusão, não deixa de ser curioso que apesar de estar exactamente no 
limite do primeiro plano urbano para Cidade Universitária e existindo outros 
colégios do século XVII na Alta, – como por exemplo o Colégio de São Paulo 
Eremita, o Colégio de São Boaventura, o Colégio dos Militares ou o Colégio de 
São João Evangelista – o caso de estudo mantém a sua presença mesmo nos planos 
afectos à sua localização – tanto no plano de Vaz Martins como no de Cristino da 
Silva. 

 
 
 
Do Pós-Reforma à Contemporaneidade  
 
Desde 19684, o último ano em que se ponderou a aquisição do Colégio da 

Trindade para integrar a Universidade como residência de estudantes, até 1988, o 
ano do desabamento da igreja sob a Couraça de Lisboa, o edifício esteve 
abandonado. Até 2001 as únicas ocupações pontuais do edifício eram a mítica 
taberna d’O Pratas, algumas habitações e, pelo menos desde 1985, a loja da 
Procuradoria Universitária no local da antiga ‘porta do carro’, impedindo o acesso 
ao pátio interno pelo exterior. 

Mesmo assim, a ideia de o juntar à Universidade não desvanece e, em 1985, é 
efectuado um levantamento5 do edifício, que só resultaria num plano com a 
derrocada – o ‘mote perfeito’ para catalisar a intervenção. Assim, é encomendado o 

                                                        
1 Responsável da CAPOCUC e substituto de Cottinelli Telmo após a sua morte. 
2 Além de vir assim legendado nas plantas do plano urbano de Cottinelli Telmo, Oliveira Salazar, 
segundo o registo nas actas das reuniões do CAPOCUC de 3 de Janeiro de 1944, defendeu que os 
estudantes se alojassem em casas particulares, abrindo excepção para que se construa no Colégio da 
Trindade uma residência para raparigas. ROSMANINHO, Nuno – in O Poder da Arte, O Estado 
Novo e a Cidade Universitária de Coimbra — p. 358 
3 A envolvente imediata do Colégio da SS. Trindade foi radicalmente alterada pela intervenção da 
“Nova Cidade Universitária”. A Biblioteca Geral e o Arquivo, edifício mais baixo que procura fazer a 
transição entre a cércea da Biblioteca e a cércea do Colégio, ocuparam o quarteirão a Norte. LOBO, 
Rui – in O Colégio da Trindade: Estudo do Edifício e Levantamento da Situação Actual — p.9 
4 Op. Cit. ROSMANINHO, Nuno — p. 154 
5 Pelo gabinete de Rebello de Andrade & Espírito Santo, Arquitectos Associados, Lda. Anexo 7. 
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primeiro projecto1 para a criação do Colégio Europeu e instalações de apoio à 
universidade, ao arquitecto Francisco Simões Dias – obra que se ficou por pouco 
mais que a estabilização estrutural do edifício. 

Posteriormente, em 1996, numa reportagem do Jornal de Notícias acerca da 
taberna instalada no Colégio da SS. Trindade, é referido que ela iria fechar para 
que o edifício pudesse entrar em obras – que novamente não chegaram a acontecer. 

Já em 1999, é elaborado um relatório2 e feito um levantamento pelo 
arquitecto Rui Lobo com vista à elaboração de um programa de concurso para o 
Projecto de Reabilitação do Colégio da Trindade para Colégio Europeu da UC, 
que culminaria em 2001 com o projecto do atelier de Manuel Aires Mateus 
primeiro classificado, seguido, por ordem decrescente da classificação, do Atelier 
15, do atelier de António Portugal e Manuel Maria Reis, de Humberto Vieira 
Arquitecto Lda e do gabinete Europlan – Estudos e Projectos Lda. 

Posteriormente a esta fase, o programa do edifício é alterado para Tribunal 
Universitário Judicial Europeu (TUJE), para integrar a Faculdade de Direito e é 
encomendado ao atelier vencedor do concurso a alteração do projecto de 
arquitectura precedente – em 2004, é feito o pedido de licenciamento do mesmo à 
autarquia. 

No início de 2009, numa reunião ordinária da CMC é feita a requisição de 
um Auto de Vistoria ao edifício, dado o avançado estado de degradação do 
mesmo, e na reunião seguinte, é ratificada uma deliberação que ordena a execução 
de obras com carácter de urgência, sem audição quer do IGESPAR, quer da 
proprietária – a UC – uma vez que se verifica o risco eminente de 
desmoronamento e colapso dos elementos construtivos. 

Até à data em que isto é escrito ainda não foram feitas obras para a reabilitação 
e transformação do Colégio da Trindade, apesar de tudo, o projecto já é 
conhecido, uma vez que o arquitecto João Mendes Ribeiro faz uma crítica ao 
mesmo na revista Rua Larga da UC, de Outubro de 2009.  

A Julho de 2010, é elaborada uma memória descritiva do aditamento ao 
projecto inicial do TUJE e, em 2011, no Relatório de Gestão e Contas Consolidado é 
mencionado o términos de um pagamento faseado da empreitada de fundações e 
estruturas, e o início de outro pagamento, igualmente repartido, do projecto de 
reabilitação. 

Apesar de presentemente o Colégio da Santíssima Trindade, cuja a história 
anda de braço dado com a da Universidade de Coimbra, ser parte integrante do 
complexo e da zona de candidatura apresentada a Património Mundial da 
UNESCO, em Janeiro do ano corrente3, o estado do edifício continua ser mau.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Anexo 8: Aproveitamento e reconversão do edifício do Colégio da Trindade para o Colégio 
Europeu e Instalações de Apoio à Universidade pelo arquitecto Francisco Simões Dias.  
2 LOBO, Rui – in O Colégio da Trindade: Estudo do Edifício e Levantamento da Situação Actual, 
1999 
3 Veja-se a este propósito o artigo escrito na edição online do jornal Público, em 20-01-2012, 
consulta em 06_06_2012  

34. Estabilização após a derrocada, sem 
data  

 

33. Estabilização após a derrocada, sem 
data  

 

 32. Fotografia da derrocada, 1988  
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d) Cronologia 
 
 

1207 D. Sancho I concede a primeira casa em Portugal à Ordem 
da SS. Trindade 

1290, 1 de Março Data da assinatura do Diploma Scientiae thesaurus 
mirabilis por D. Dinis para a criação do Estudo Geral 
Português em Coimbra 

9 de Agosto Confirmação pela bula papal “De statu regni Portuga-
liae” de Nicolau IV com as Faculdades de Artes, Direito 
Canónico (Cânones), Direito Civil (Leis) e Medicina 
Universidade começa a funcionar em Lisboa. 

1308 Os Estudos Gerais volta a Coimbra 

1338 Regresso do Estudos Gerais a Lisboa 

1354 Retorno novamente dos Estudos Gerais a Coimbra 

1377 Pela última vez os Estudos Gerais voltam a Lisboa 

1415 Conquista de Ceuta, início da Expansão Ultramarina 

1521 Morte de D. Manuel I 

Início do reinado de D. João III 

1525 Retorno de Frei Brás de Barros da estada em Paris e 
Lovaina 

Começo da construção do Colégio de São Pedro 

1527 Visita de D. João III ao Mosteiro de Santa Cruz e Frei Brás 
É dada a ordem de reforma de Santa Cruz 

1533 Retorno de Frei Diogo de Murça de Paris e Lovaina 

Conclusão do Colégio de São Pedro junto ao Paço 

1535, 17 de Abril Carta de João III a Frei Brás de Barros contendo a pri-
meira referência da intenção da abertura da Rua da 
Sofia 

1536 Começam as obras do Colégio de São Miguel 

1536, Setembro Inicia-se a permuta de terrenos para se começar a 
rasgar a Rua da Sofia 

1537, 1 de Março Data oficial da transferência da Universidade Portuguesa – 
Estudos Gerais – de Lisboa para Coimbra 

24 de Setembro Carta de D. João III a Frei Brás onde é vincada publi-
camente a intenção de transferir a Universidade para o 
Paço na Alta 
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1538 Frei Brás adquire terrenos em frente ao Mosteiro de 
Santa Cruz para a construir o Largo de Sansão – actual 
Praça 8 de Maio 

1541 Começo das obras do Colégio de Todos-os-Santos 

1543 Frei Brás de Barros, o homem forte de D. João III na 
Reforma Joanina, é substituído por Frei Diogo de 
Murça 

1544 Transferência da Universidade para o Paço Real da 
Alcáçova na Alta 

1544, 22 de Outubro Data do alvará que determina a transferência dos lentes 
de Teologia, Medicina, Artes e Latinidade para o Paço. 

1545 Início do Concílio de Trento 

 Começo da reforma interna da Ordem SS. Trindade em 
Portugal pelos Monges Jerónimos António Moniz de 
Lisboa e Frei Brás de Barros 

1547 Saída do primeiro role de livros proibidos pela Inquisição 
– entre estes diversas obras de Erasmo de Roterdão 

9 de Setembro Carta de D. João III ao Prior de Santa Cruz a pedir os 
colégios de São Miguel e de Todos-os-Santos para 
albergar André de Gouveia e o contingente da Escola 
Bordalesa. 

1548, 22 de Fevereiro Abertura oficial do Colégio das Artes 

13 de Março Carta de André de Gouveia a D. João III denunciando 
os pareceres negativos de João de Castilho e Miguel de 
Arruda acerca do projecto do Colégio das Artes – possi-
velmente de João de Ruão 

9 de Junho Morte de André de Gouveia. 

1549, 8 de Novembro Provisão desacreditando a independência doutrinária e 
a matriz humanista laica do Colégio das Artes. 

1550 Prisão de João da Costa, Diogo de Teive e Jorge 
Buchanan  

1552 Fundação do Colégio da SS. Trindade numas casas 
junto da Sé Velha 

1553 Continuação reforma da Ordem SS. Trindade agora por 
Frei Salvador de Melo da Ordem de Cristo  
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1555 Frei Roque do Espírito Santo procura, a mando da Rainha 
D. Catarina, terrenos junto do Paço para a fundação regu-
lar do Colégio 

D. João III entrega o Colégio das Artes aos Jesuítas 

Fim da hegemonia do Mosteiro de Santa Cruz no pro-
cesso da Reforma Joanina 

1557 Morte de D. João III, Regência de D. Catarina até à 
tomada de posse por D. Sebastião 

1561 Culminar da reforma interna da Ordem da SS. 
Trindade após uma grande depressão – depressão que 
também se faz sentir em Portugal  

1562 Início da construção do Colégio da SS. Trindade no actual 
sítio 

1563 Fim do Concílio de Trento 

1565 Entrega do Colégio das Artes ao Tribunal do Santo 
Ofício 

1566 Aprovação dos novos estatutos da Ordem da SS. 
Trindade pelo Papa Pio V 

1572, 5 de Janeiro Escritura de doação perpétua por Gonçalo Leitão e 
esposa dos quintais defronte colégio, para que nunca 
neles se construa e obstrua a vista do Colégio 

1575, 11 de Janeiro Alvará que concede a rua que separa o edifício do colé-
gio em duas partes distintas em troca de, durante as 
obras do mesmo, se alargar a Travessa da Trindade e 
não ultrapassar as cotas do pátio do Paço da Uni-
versidade. 

1576 Ano de que datam as primeiras cartas de privilégio tra-
tando os oficiais do Colégio como o pessoal pertencente 
à Universidade 

1578 Morte de D. Sebastião na batalha de Alcácer Quibir 

1580 Início do domínio Filipino em Portugal. 

1587, 2 de Novembro Cerimónia da colocação da primeira pedra da Igreja do 
Colégio da SS. Trindade 

1597 Aquisição do Paço da Alcáçova a D. Filipe I  - muda a 
partir de então para Paço das Escolas 

1626 Carta de sentença que autoriza a continuação nas obras 
do Colégio 

1627 A Câmara concede uma licença autorizando a 
construção de um arco de pedraria e um passadiço de 
acesso ao terreiro da Universidade 
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1630 Os  colegiais requerem autorização para a construção de 
um alpendre no portal da Igreja. 

1640 Restauração da Independência 

1696 O culto religioso quotidiano da Universidade realiza-se 
na igreja do Colégio durante o ano lectivo 1696/97 
devido às obras na Capela de São Miguel 

1717 Começo das obras da Biblioteca Joanina 

1721 Abertura de uma janela numa das fachadas exteriores 
no corpo do dormitório 

1724 Construção das Escadas de Minerva 

1728 Conclusão da Biblioteca Joanina 

1738 Abertura doutra janela novamente numa das fachadas 
exteriores do corpo do dormitório 

1755, 1 de Novembro Terramoto de Lisboa 

1772 Reforma Pombalina de Coimbra 

1773 Começam as obras do Observatório Astronómico de 
Macomboa 

1774 Inicia-se a construção Jardim Botânico da Universidade 

1777 Morte de D. José I e afastamento do governo do Mar-
quês do Pombal 

1789  Começo da obra História Chronologica da Esclarecida 
Ordem da Santíssima Trindade de Frei Jerónimo de São 
José 

1794 Términos da obra História Chronologica da Esclarecida 
Ordem da Santíssima Trindade de Frei Jerónimo de São 
José 

1799 Conclusão do Observatório Astronómico 

1807 Início da Guerra Peninsular 

1809 O Colégio da SS. Trindade funciona provisoriamente 
como quartel general das tropas inglesas, aquando da 
Segunda Invasão 

1814 Fim da Guerra Peninsular 

1828 Início da Guerra Civil em Portugal 

1834 Extinção das Ordens Religiosas 

Instauração do Liberalismo em Portugal 
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1849, 14 de Maio A parte residencial do Colégio da SS. Trindade é vendido 
em hasta pública ao professor do Liceu de Coimbra, P.º 
Manuel Simões Dias Cardoso, 3200$000 réis 

Instala-se o Tribunal Judicial da Comarca na parte con-
ventual do Colégio 

1870 Extinção do Tribunal Judicial da Comarca 

1884 São dadas as aulas de desenho industrial da Escola de Dese-
nho Industrial Brotero na igreja do Colégio da SS. 
Trindade 

1895 O restante colégio é vendido em hasta pública ao Arcediago 
José Simões Dias pelo preço de 4400$100 réis 

A parte conventual do Colégio é transformada numa mar-
cenaria 

1889 A Associação Académica de Coimbra ocupa o Colégio após a 
destruição do teatro académico 

1926 Abre o Bar dos Direitos no Colégio da Trindade 

1928 A congregação da irmãs de S. José de Cluny instalam o Colé-
gio Rainha Santa Isabel no edifício do Colégio da SS. 
Trindade 

1934 Duarte Pacheco rejeita o parecer para a nova Cidade 
Universitária de Coimbra elaborado por Raul Lino, Luís 
Benavente e outros quatro professores. 

1938 Publicação da obra Escritos Vários, Relativos à Uni-
versidade Dionisiana do Professor António Vasconcelos 

O claustro e a igreja estão ocupados com uma mar-
cenaria e uma loja de móveis 

1940 Duarte Pacheco rejeita o segundo parecer de uma nova 
equipa de projecto para a Cidade Universitária de 
Coimbra 

1941, 4 de Junho Data oficial da transferência do Colégio Rainha Santa 
Isabel do Colégio da SS. Trindade para o novo edifício 

1942 Plano Urbano de Cottinelli Telmo para a Cidade Uni-
versitária de Coimbra 

1943 Começa a construção da Biblioteca Geral 

Morte de Duarte Pacheco 

1947 Publicação do Inventário Artístico de Portugal, Vol II – 
Coimbra dos Professores Vergílio Correia e António 
Nogueira Gonçalves. 

Funciona no Colégio da Trindade o Lar do Ex-Pupilo dos 
Reformatórios do Pais e o Semi-Internato da Tutoria da 
Infância de Coimbra 
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1948 Começo da renovação da Alta Universitária 

Inauguração do Arquivo da Universidade 

Morte de Cottinelli Telmo 

1951 Demolição e transferência do Observatório Astronómico 
para o Alto de Santa Clara.  

Inauguração da Faculdade de Letras 

1958 Projecto de Filipe Vaz Martins para Escola Superior de 
Farmácia no Colégio da SS. Trindade 

1962 Entra em funcionamento a Biblioteca Geral 

1965, 30 de Junho Projecto de Cristino da Silva para Escola Superior de Far-
mácia aproveitando o Colégio da SS. Trindade no desenho 
urbano 

1968 Pondera-se a aquisição do colégio para pertencer à Uni-
versidade 

1975 Inauguração do edifício da Química e Física.  

1985 Levantamento do edifício por Rebello de Andrade & 
Espírito Santo, Arquitectos Associados, Lda 

1988 Derrocada do Colégio da Trindade 

1999 Relatório do Colégio da Trindade por o arquitecto Rui 
Lobo 

2001 Realização do concurso com vista a construção do Colégio 
Europeu 

Encerramento a Taberna d’O Pratas 

2004 Pedido de Licenciamento à CMC para aprovação do pro-
jecto do TUJE 

2009 Reunião ordinária da CMC para ratificar uma deliberação 
que ordena a execução de obras com carácter de urgência, 
sem audição do IGESPAR e da UC devido ao risco emi-
nente de desmoronamento. 

2012, 17 de Janeiro Trabalho de inventariação de toda a documentação da 
extinta livraria do Colégio por Ludovina Cartaxo Capelo 

Candidatura da Universidade, nomeadamente da Alta e da 
Rua da Sofia, a Património Mundial da UNESCO 
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Na medida em que a identidade deriva da substância física, do histórico, do contexto e 
do real, de certo modo não conseguimos imaginar algo contemporâneo – feito por nós – 
que contribua para ela. Mas o facto do crescimento humano ser exponencial implica que o 
passado se tornará em dado momento demasiado ‹‹pequeno›› para ser habitado e par-
tilhado por aqueles que estão vivos. Nós mesmo o esgotamos. Na medida em que a his-
tória encontra o seu depósito na arquitectura, as cifras actuais da população vão inevita-
velmente disparar e dizimar a substância existente. A identidade concebida como forma 
de partilhar o passado é uma proposta perdedora: não só existe – num modelo estável de 
expansão contínua da população – proporcionalmente cada vez menos o que partilhar, 
mas a história tem uma ingrata meia-vida – quanto mais se abusa dela, menos signi-
ficativa se torna – até chegar o momento em que as suas decrescentes dádivas se tornam 
insultuosas. Esta rarefacção é exacerbada pela massa sempre crescente de turistas, uma ava-
lanche que, na busca perpétua do ‹‹carácter››, tritura as identidades bem sucedidas trans-
formando-as em poeira insignificante. 
 

Rem Koolhaas1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Num desses momentos de escola, a epifania da leitura, ou do perceber como 
deveria ser feita, fez-se quando à conversa com um colega, desta e doutras viagens, 
ele me explicava que rumo ganhavam os seus estudos para a dissertação.  

Falava-me de como é diferente ver um ‘todo’ dissecado nas suas características, 
de ver o mesmo ‘todo’ apenas na articulação destas. Ao perceber-me ainda confuso 
na profundidade das palavras, disse-me que tinha ido à Wikipédia ver o que é o mar 
e, na insatisfação da resposta, foi ler um poema de Sophia de Mello Breyner, cujo 
imaginário está repleto de Mar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 KOOLHAAS, Rem – A Cidade Genérica in Três Textos Sobre a Cidade, trad. Luís Santiago Baptista, 
Barcelona: Gustavo Gili, 2010, 111pp. ISBN: 978-84-252-2371-6 — p. 31-32 
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II – Ler 
 
a) Considerações 
A leitura que se segue do Colégio da Trindade está estruturada segundo uma 

lógica que permita perceber o que é o edifício hoje, aquele que me chega e com o 
qual tenho que trabalhar. 

Para tal, comecei por perceber o que, cronologicamente, teve influência directa 
na construção do edifício de hoje, até que por fim, realizo a análise do que herdo 
para a elaboração da minha intervenção. 

 
 
 
A Ordem 
 
Depois que Nembrod, primeiro Rei dos Assyrios, e fundador de Babylónia, 

inventou no Mundo a escravidão, sujeitando com violência, e tyrannia aquelles, a quem 
a natureza tinha produzido com liberdade, designou Deos Trino, em o tempo que dispoz 
a sua adorável Providencia, o nosso mysterioso Instituto da Redempção, para com elle 
reparar os damnos de tão lamentavel desgraça1.  

Tanto a citação como o nome clarificam o princípio criador da Ordem da 
Santíssima Trindade da Redenção dos Cativos, que terá sido fundada em França 
no século XII por Jean de Matha2, para tentar pôr cobro ao cativeiro dos pri-
sioneiros cristãos em posse dos muçulmanos  – é a primeira de natureza cristã para 
o resgate dos cativos e a primeira fazê-lo de forma pacífica, por promoverem o 
discurso desarmado, também ideologicamente. 

Aquando do surgimento, apenas existia o ramo masculino e só no século 
seguinte terá sido criado o feminino. Já em Portugal, os Trinitários do ramo femi-
nino foram quase inexistentes, e terão existido eventualmente no Convento de 
Santarém, habitando em conjunto com o ramo masculino e dedicando-se à acti-
vidade hospitaleira.  

Quanto à Regra de Vida da Ordem, ela é aprovada em 1198 pelo recém eleito 
Papa Inocêncio III e é adaptada em 1267, no pontificado de Clemente V, para 
suavizar a austeridade no que toca a jejuns e aquisição e posse de bens.  

Em linhas gerais a regra concentra-se em torno de vários temas como a devoção 
à Santíssima Trindade, um estilo de vida religioso mais evangélico,  o empenhamento 
social na redenção dos cativos e na prática das obras de misericórdia3. (...) o viver em 
comunidade, obediência, caridade, oração e jejum sem nada possuir a título pessoal (...)4, 
em desenvolver uma atenção particularmente intensa ao nível de trabalho de cada um 
dos seus membros5 igualdade entre irmãos eclesiásticos e leigos e a tripartir 
irmãmente os seus rendimentos pelos pobres, pelo sustento da comunidade e pela 
redenção dos cativos – uma especificidade que constituía o carácter inovador da 
sua fundação. 

Em 1566 pela mão do papa Pio V, através da bula Quia Libenter são aprovados 
os novos estatutos da ordem, que havia sido reformada em 1561 no seguimento de 
uma depressão interna que também se havia feito sentir em Portugal – em parte 
porque os Gerais na época se dedicavam mais à pregação do que a visitar as provín-
cias para resgatar os cativos. 

                                                        
1 SÃO JOSÉ, Frei Jerónimo de – in História Chronologica da Esclarecida Ordem da Santíssima 
Trindade, Tomo I, Livro I, Cap. I — p. 1. 
2 (1160-1213), magister theologus provençal, oriundo de Faucon de Barcelonnette, docente da Uni-
versidade de Paris. FRANCO, José Eduardo (dir.) – in Dicionário Histórico das Ordens, Institutos 
Religiosos e Outras Formas de Vida Consagrada Católica em Portugal — p. 295 
3 VASCONCELOS E SOUSA, Bernardo (dir.) – IV Forma de Vida Mendicante in Ordens Religiosas 
em Portugal, Das Origens a Trento – Guia Histórico — p. 437 
4 Op. Cit. VASCONCELOS E SOUSA, Bernardo — p. 438 
5 O que envolvia a actividade comercial e, consequentemente, se reflectiria na preferência do asno em 
vez do cavalo como meio de circulação. Op. Cit. FRANCO, José Eduardo — p. 295 
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A entrada da Ordem em Portugal no século XIII não terá sido fruto do acaso de 
uma intempérie, como escreveu Frei Jerónimo de São José1, mas talvez um acto de 
engenho, visto que o território português oferecia uma posição geográfica estra-
tégica, por ser um ponto intermédio na ligação do Norte da Europa com o Medi-
terrâneo, a meio das rotas comerciais e junto à fronteira com o Islão. 

Quando entrou no país, a ordem gerou logo uma enorme empatia por parte 
do monarca e dos privados e, como tal, D. Sancho I concede-lhes logo a Ermida da 
Nossa Senhora da Abóbada em Santarém para edificarem a sua primeira casa. 

Nestas boas graças continuará, aumentando o espólio construído e 
engordando os números dos resgatados nas áreas peninsulares até meados do século 
XV quando, afectada por uma profunda crise interna, tanto pelo crescente número 
de cativos em território islâmico, como pela redução das esmolas dos particulares, 
D. Afonso V aproveita para chamar ao estado a função do resgate dos cativos atra-
vés da criação do Tribunal dos Cativos, proibindo-os da recolha esmolas e promul-
gação de indulgências.  

A influência perdida só voltaria a ser recuperada sob os ecos do Concílio de 
Trento e da reforma interna operada no estrangeiro e, em Portugal a partir de 1545, 
pelos monges Jerónimos Frei António Moniz de Lisboa e – curiosamente – Frei 
Brás de Barros e, a partir de 1553, por Frei Salvador de Melo da Ordem de Cristo.  

Operada a reforma, até ao final do século XVI a ordem atinge o seu auge em 
Portugal, quer ao nível das infra-estruturas contando com onze casas espalhadas 
pelo país2, quer pelo resgate de inúmeros refugiados no Norte de África, des-
tacando-se entre as várias personalidade3, Frei Roque do Espírito Santo (1520-
1590), o Apóstolo da África, responsável pelo resgate de cerca de três mil cativos, 
fundador e primeiro reitor do Colégio da SS. Trindade de Coimbra. 

 

 
 

 
 

                                                        
1 Segundo o monge, os Trinitários quando viajavam para a Palestina, devido a uma intempérie atraca-
ram no porto Lisboa, onde o monarca os terá convidado a ficar em Portugal. SÃO JOSÉ, Frei Jeró-
nimo de – in História Chronologica da Esclarecida Ordem da Santíssima Trindade, Tomo I, Livro II, 
Cap. I — pp. 119, 120 e 121 
2 Nesta obra são referenciadas como as casa mais importantes Convento de Sintra, de Faro e da Lousa 
(Torre Moncorvo) e, o objecto de estudo deste trabalho, o Colégio de Coimbra. VASCONCELOS 
E SOUSA, Bernardo (dir.) – IV Forma de Vida Mendicante in Ordens Religiosas em Portugal, Das 
Origens a Trento – Guia Histórico — p. 443 
3 (...) o Provincial Frei Gomes Martins, fundador do Convento de Faro, que resgatou perto de 3000 
cativos entre 1416 e 1431; Miguel Contreiras (1431-1505), confessor da Rainha D. Leonor e fundador 
da Misericórdia de Lisboa; Frei Roque do Espírito Santo (1520-1590), o “apóstolo da África”, fun-
dador do Colégio de Coimbra, resgatou 3000 cativos na segunda metade do séc. XVI. FRANCO, José 
Eduardo (dir.) – in Dicionário Histórico das Ordens, Institutos Religiosos e Outras Formas de Vida 
Consagrada Católica em Portugal — pp. 296-297 

35. Ortofotomapa da Alta, 2012  
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O Sítio 
 
O Colégio da SS. Trindade está implantado no interior do que seriam os limi-

tes da antiga cidade medieval, no topo da Couraça de Lisboa, num quarteirão1 
muito comprido – cerca de oitenta por trinta e cinco metros – e soalheiro na 
encosta Sul da Alta, compreendido entre a Travessa da Trindade, a actual Rua José 
Falcão – a antiga Rua da Trindade – e a Rua de São Pedro.  

A cota mais alta do terreno em que o edifício está implantado encontra-se no 
canto Nordeste, a cerca de noventa e três metros acima do nível do mar, no cru-
zamento da Rua José Falcão com a Rua de São Pedro; por sua vez, a menos elevada 
situa-se precisamente no canto oposto, o Sudoeste, onze metros abaixo, aproxima-
damente a oitenta e dois metros de cota. A maior inclinação do terreno, medida na 
recta que intersecta estes dois cantos opostos do lote de implantação, do colégio é 
de 12,8%. Dito isto, não nos espanta que Nogueira Gonçalves e Vergílio Correia 
afirmem que devem ter sido dispendidos enormes esforços para a fundação e 
acondicionamento do terreno, assim como para a adaptação bem sucedida da 
tipologia a um lote tão íngreme. 

Quando em 1544 se decide oficialmente a transferência da Universidade para 
o Paço, a Alta intramuros encontrava-se despovoada, sendo mais local de hortas e 
quintais do que o típico burgo muralhado, herdado da Idade Média. Os onze anos 
de diferença desde que Frei Roque do Espírito Santo descobre e compra a metade 
Nascente do terreno e a transferência dos Estudos Gerais para a Alta, imaginamos, 
terão sido de um enorme frenesim na procura de espaço para a edificação de habi-
tações de rendimento – em 1572 são adquiridos os terrenos para a construção do 
Colégio de São Bento já fora dos muros, por falta de lugar na zona intramuros2. 

Talvez a procura do local sob a protecção da rainha D. Catarina, tenha faci-
litado a escolha do sítio, num ponto notável da topografia, ao cimo da Couraça de 
Lisboa, muito próximo da nova sede da Universidade e do recém construído Colé-
gio de São Paulo. 

A azáfama provocada pela rápida ocupação da Alta, obriga a uma igualmente 
célere estruturação viária, onde o Colégio de São Paulo3, imediatamente a Norte 
do Colégio da Trindade, desempenharia um papel fulcral no desenho das vias da 
envolvente próxima. A largura deste colégio – o de São Paulo – viria a ser a medida 
do afastamento entre a Rua de São Pedro e sua paralela, a Rua da Porta Férrea, que 
intersectava o actual lote da implantação, acabando assim por definir a largura da 
metade Nascente do Colégio da Trindade – estas, que a par da Travessa da 
Trindade, são provavelmente fruto da nova malha urbana de quarteirão da Alta.  

A Couraça de Lisboa, a que o edifício fica sobranceiro, como o nome indica 
era uma ladeira com um muro – parte da defesa da Coimbra medieval – que os 
navegadores do Mondego, oriundos de Lisboa veriam à chegada ao burgo. Estando 
o colégio encostado à couraça, que marcava o início de uma encosta declivosa 
repleta de quintais, a orientação torna-se óbvia não só pela luz de Sul, como 
também pela vista avassaladora e pela possibilidade de ser visto, ganhando uma 
posição de destaque no morro, mesmo quando relacionado com o Paço. 

 

                                                        
1 Originalmente, dois quarteirões independentes separados pela continuação da actual Rua da Porta 
Férrea. 
2 LOBO, Rui – in O Colégio da Trindade: Estudo do Edifício e Levantamento da Situação Actual — 
p. 9 
3 Terminado em 1563 e o primeiro a edificar-se na Alta. Op. Cit. LOBO, Rui — p. 9 

37. Fotografia aérea, Colégio da Trindade, 
Biblioteca Geral e Arquivo, Faculdade de 
Química, 2012  

 

36. Fotografia aérea, Couraça de Lisboa, 
2012  
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Seria nestes traços gerais que se manteria o sítio e a envolvente imediata do 
colégio, até que D. João V (R. 1706-1750), consciente do novo marasmo vivido na 
Universidade, toma medidas1 como a construção da Biblioteca Joanina (1717-
1728) junto do Paço e, consequentemente, a extensão para Sul até à antiga Rua da 
Trindade do Pátio das Escolas, assim como o Colégio de São Pedro. O Colégio da 
Trindade deixa então, provavelmente, de estar totalmente ladeado apenas por 
habitação para, a Norte, estar quase em contacto com a infraestrutura da 
Universidade.  

Posteriormente, com a Reforma Pombalina, a envolvente imediata do colégio 
é novamente alterada, desta vez com a instituição definitiva do Jardim Botânico da 
Universidade2 e, já após a reforma, com a construção do Observatório 
Astronómico de Macomboa, no topo sul do Pátio das Escolas. 

Tirando algumas intervenções pontuais impossíveis de precisar, seria nestes 
termos que se manteria a envolvente e o colégio até meados do século passado, 
excepto um edifício que no levantamento de 1934 já aparece construído em frente 
ao pátio – nos quintais que Gonçalo Leitão doara no século XVI para que lá não se 
construísse, nem obstruísse a vista do colégio. 

Neste ano do levantamento, começam a ser dados os primeiros passos da 
Reforma do Estado Novo, num processo longo que, curiosamente, só terminaria 
no ano seguinte à queda do regime. Na altura, predominava a ideia da Alta como 
cidade universitária avant la lettre, desde o século XVI, dotada de edifícios de 
enormes valias artísticas – nomeadamente os Colégios – e como tal, a intervenção a 
realizar deveria ser uma remodelação da fábrica existente.  

  

                                                        
1 A nível nacional, como a protecção dada à Congregação do Oratório e a criação de dois importantes 
núcleos bibliográficos, o de Mafra e o de Coimbra. 
2 Já tinha havido uma tentativa de o estabelecer no local de hoje em 1731, mas só em 1772 é que se 
estabeleceria como parte integrante do Museu de História Natural.  

38. Fotografia aérea, Alta, Séc. XX  
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Apesar de ser igualmente esta a ideia de Salazar, não era a do Ministro Duarte 

Pacheco que, até 1940, rejeitou dois relatórios de duas comissões distintas1 
compostas por professores e arquitectos, uma vez que continuavam o predomínio 
da ideia de remodelação e aproveitamento, ao invés de um plano para uma cidade 
universitária de raiz, como de resto acontecia em Lisboa – o pretendido por o 
ministro e Cottinelli Telmo, o arquitecto e urbanista da Cidade Universitária de 
Coimbra. Neste seis anos de indecisão, com a carência das instalações e a defi-
ciente distribuição dos serviços provada, o empreendedorismo do ministro e o 
desejo da nova cidade universitária ganham corpo e, em 1942, surge o plano2 de 
Cottinelli Telmo. 

Este, de escassas referências à malha urbana anterior, tinha como base a ideia 
de criar uma alameda monumental por onde se distribuíam as faculdades, que 
permitisse a circulação automóvel e imprimisse a marca do regime: queria-se um 
símbolo de modernidade e progresso, do totalitarismo comum à época por essa 
Europa fora, o que se reflecte obviamente numa arquitectura e urbanismo monu-
mentais, de ar frio e austero, pautados pela simetria, que provocariam definiti-
vamente a cisão absoluta entre a cidade e a universidade3. 

Mesmo com as mortes de Duarte Pacheco e Cottinelli Telmo, a 1943 e 1948, 
respectivamente, as linhas gerais do plano da cidade universitária não sofreram 
grandes alterações, à excepção do ditos hospitais, a norte do Largo Dom Dinis, que 
nunca chegaram a ser construídos e, consequentemente, a colunata que ligaria 

                                                        
1 Nomeadamente da primeira que integrava os pareceres de arquitectos como Raul Lino e Luís Bena-
vente em 1934. 
2 Nos traços gerais, esta alameda, a actual Rua Larga, é cruzada por uma série de eixos ortogonais, 
subordinados às dimensões das pré-existências de valor artístico e histórico como o Paço das Escolas, 
o Colégio das Artes da Alta, o Colégio Jesus e a respectiva Igreja das Onze Mil Virgens – a Sé Nova 
de Coimbra. Já a distribuição dos edifícios obedece a um esquema de três praças ou largos, das quais 
duas integram as pré-existências: a primeira, o Largo da Sé Nova, que servia o Colégio de Jesus, a 
respectiva Sé e em parte o Museu Nacional Machado de Castro; o segundo, o Largo da Porta Férrea, 
no extremo poente da Rua Larga que serve o Paço das Escolas, a nova Biblioteca Geral e a Faculdade 
de Letras; e o terceiro, no extremo nascente, o Largo Dom Dinis que serve as Matemáticas e a escada-
ria monumental – um apelo à monumentalidade do conjunto e uma instrução de Duarte Pacheco antes 
da sua morte  – e serviria os hospitais a Norte. 
3 (...) a réplica da comissão de obras, partilhada por Duarte Pacheco e expressa no projecto de Cot-
tinelli Telmo é liminar (e elitista): ‘Esta Comissão não julga conveniente que os edifícios que venham a 
constituir a Cidade Universitária fiquem dispersos e entremeados de farmácias, padarias ou quaisquer 
outros estabelecimentos comerciais ou industriais. ROSMANINHO, Nuno – A Cidade Universitária de 
Coimbra no Estado Novo, Espaço Indisponível, in Monumentos nº 8 — p. 75 

39. Fotografia aérea, Alta, Séc. XX  
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todos novos os edifícios. Contudo, a morte destes intervenientes e o consequente 
enfraquecimento dos novos actores, – sem a mesma capacidade para levar a cabo as 
grandes demolições – juntamente com o imprevisto crescente número de alunos e 
a falta de espaço disponível na Alta Universitária, originaram soluções alternativas à 
expansão, acabando o pólo por crescer para a encosta Nascente, com o edifício da 
AAC. 

A envolvente imediata do Colégio da Trindade, sobretudo a Nascente, é assim 
radicalmente alterada com a construção do edifício das Físicas e das Químicas, da 
Biblioteca Geral e, nas traseiras desta, do Arquivo, – este último que, mais baixo 
que a biblioteca, tenta fazer a transição de cotas entre ela e o colégio. 

Após mais uma reforma de imposição do regime político vigente, estas não 
seriam as últimas intervenções nas imediações do colégio e, na década de oitenta 
do século passado, as intenções de Gonçalo Leitão são definitivamente 
ultrapassadas, construindo-se prédios de habitação na couraça, a sul do edifício – 
chegando mesmo na metade Poente a atingir a cota da cenográfica loggia por cima 
da igreja, acabando-se-lhe com a vista desafogada para o Mondego. 

Hoje o Colégio da Trindade, sobrevivente a todas estas intervenções urbanas 
na Alta, encontra-se na zona candidata a Património Mundial da Unesco, alvo de 
um Plano de Pormenor, numa colaboração do atelier do arquitecto Gonçalo Byrne 
com o atelier BBArquitectos, – de 2007 a 2011 – que contemplou a revisão dos 
edifícios da Universidade e o arranjo do espaço público. 
 

 
 
O Arquitecto 
 
Quem terá sido o arquitecto do Colégio da SS. Trindade é algo que não se 

sabe e que nem o recuperar de alguns documentos da antiga livraria veio esclarecer. 
Para avançar possibilidades concretas que dessem cara à incógnita, são necessárias 
investigações muito mais aprofundadas. Contudo, com a leitura do edifício creio 
que é possível avançar algumas, até porque o estudo aponta para a existência de um 
mestre  responsável pela obra, ou pelo menos pela metade Poente . 

Em 1555, quando Frei Roque do Espírito Santo encontra o terreno para a 
construção do edifício – apenas a metade Nascente do actual quarteirão – trata da 
rápida adaptação das pré-existências onde, como já foi referido, é constituída a 
primeira abordagem programática do que viria a ser esta parte residencial.  

Aparentemente, quando se inicia a construção pelos braços do dormitório, a 
partir de 15621, ainda continuam a existir permutas e vendas de terrenos para 
aumentar o lote e fica-se sem se perceber se esta poderia estar a ser orientada por 
um arquitecto, uma vez que a boa adaptação da tipologia ao terreno e à malha 
urbana sugerem uma intervenção de carácter mais erudito, apesar de não se 
conseguir provar o contrário. 

Já a dúvida de se continuaria o mesmo na metade Poente do colégio, caso o 
tenha existido na primeira construção do dormitório, permanece, até porque não 
se pode esquecer que a aquisição do que é o actual lote foi faseada, tal como, 
consequentemente, o foi a construção – a rua que divide o terreno é concedida em 
1575 e a igreja é começada 1587. Não obstante, pela semântica estilística ou 
espacial desta parte do claustro e da igreja, é mais fácil avançar algumas 
possibilidades.  

A Igreja segue claramente um modelo das igrejas que se construíam em 
Coimbra à época, de nave única, dividida em quatro tramos, correspondendo os 
três mais próximos da capela mor a capelas laterais, e o restante, por cima da 
entrada, ao espaço do coro alto. A capela mor, contudo, é o que foge mais aos 
modelos anteriores sendo menos larga e mais baixa, – na Igreja da Graça esta 

                                                        
1 Uma data que, curiosamente, é muito próxima do culminar da reforma da Ordem da SS. Trindade. 

40. Plano Geral definitivo da Cidade 
Universitária, Cottinelli Telmo, 1943  

 

41. Planta da intervenção ao nível do 
espaço público na Alta Universitária, 
Gonçalo Byrne e BBArquitectos, 2007-2011  
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continua na proporção da nave – aumentando o frontispício e, consequentemente, 
a área para esculpir1. 

O refinamento do modelo e a aparente aplicação tratadística2 veiculam a ideia 
da existência de um mestre de obras que, com o incremento intencional de área 
possível de ser decorada com a adaptação do modelo espacial, poderia facilmente 
ser um discípulo de escultores arquitectos, como de João de Ruão – à época já 
falecido – ou do seu filho, Jerónimo de Ruão, ou quem sabe, até mesmo ele pró-
prio coordenando o projecto a partir de Lisboa.  

Contudo, a Igreja de Santo Agostinho do colégio homónimo, contem-
porânea3 da Igreja da Trindade, da autoria do mestre Filipe Terzi4, segue modelo5 
desta e, portanto, ser deste autor ou de um dos seus discípulos, é também uma 
outra possibilidade – ainda comparando com este colégio, sobretudo na arcaria do 
claustro mais modesto, a Sul, o claustro da Trindade apresenta semelhanças, tanto 
na proporção e no estilo, sendo a maior diferença este ser encerrado nos seus quatro 
lados, enquanto o de Santo Agostinho6 apenas em três, estando o quarto fechado 
com um muro que o separa da rua. 

Mesmo assim, a manifesta e ostensiva riqueza da decoração do colégio de 
Santo Agostinho colocam dúvidas quanto a esta hipótese, uma vez que a obra do 
Colégio da Trindade, nestes termos, é muito mais comedida em comparação com 
esta e outras que preenchem o reportório do mestre italiano. 

Assim, outra hipótese, mais razoável e modesta, com o devido respeito pela 
obra e pelo arquitecto, seria avançar com a possibilidade de um mestre local, 
Jerónimo Francisco, que à época construía com alguma frequência em Coimbra – 
autor, nomeadamente, da Igreja do Carmo. 
 
 
 

                                                        
1 ALVES COSTA, Alexandre, memória descritiva do projecto apresentado no concurso para a 
reconversão do Colégio da SS. Trindade em CEUC. 
2 Poderemos dizer que se a Igreja da Graça é o protótipo, a Igreja da Trindade é o Produto tipo, pronto 
a sistematizar e a reproduzir, pelo menos a nível do espaço interno. Isto porque regulariza todas as 
hesitações de projecto anteriores (...) tem 22.5 metros de comprimento, por 10.5 de largura, por 15 de 
altura. Mantém-se portanto, a composição tratadística enquadrada pelas proporções aproximadas de 
1/2, 2/3 e 3/4 e aplicada na resolução do espaço interno. LOBO, Rui – in O Colégio da Trindade: 
Estudo do Edifício e Levantamento da Situação Actual — p. 12 
3 Começada em 1593, seis anos após o lançamento da primeira pedra da Igreja da Trindade. 
4 Sabe-se que, em 1577, o mestre italiano já se encontrava em Portugal e que, em 1583, foi mandado a 
Coimbra para analisar as obras da ponte sobre o Mondego, o Mosteiro de São Francisco e o Con-
vento de Santa Clara. Segundo, Sousa Viterbo, terá ainda sido o primeiro professor oficial de arqui-
tectura do país, e sendo a única universidade na altura a de Coimbra, sugere que Filipe Terzi tenha 
passado bastante tempo na cidade. 
5 A grande diferença está na abóbada da nave, enquanto na Igreja da Trindade é de volta perfeita, na 
Igreja de Santo Agostinho é abatida. 
6 Os colégios da Alta, como já foi referido, são óptimos exemplos de adaptação à topografia e malha 
urbana, o que significa que os modelos, apesar de manterem características semelhantes entre eles, 
alteram-se ligeiramente na distribuição destes espaços em planta. A grande diferença do pequeno 
claustro da Trindade para este que referi de Santo Agostinho, é que o primeiro encontra-se posi-
cionado a Norte da igreja, enquanto o segundo se encontra a Sul – igrejas cuja capela mor se encontra 
orientada a Nascente. Comparando os dois, esta diferença acentua-se sobretudo no piso superior, 
onde o claustro do Colégio de Santo Agostinho é em terraço, porque se crescesse bloquearia a luz que 
entra na igreja, enquanto que o do Colégio da Trindade, sem o mesmo problema, neste piso é ocu-
pado com dependências. 

42. Capela mor vista do coro, 2012  

 

43. Capela mor do Colégio de Santo Agos-
tinho (ou Colégio da Sapiência), 2012  

 

44. Claustro Sul do Colégio de Santo Agos-
tinho (ou Colégio da Sapiência), 2012 - 
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b) Intervenções 
 
Neste tópico das intervenções pretendo, resumidamente e a grosso modo, 

descrever as alterações a que o Colégio da SS. Trindade esteve sujeito, organizando-
as por ordem cronológica. 

De todas elas, a única que não descreverei serão as dos dois últimos projectos 
proposto, – o Colégio Europeu e o TUJE, do arquitecto Manuel Mateus – uma vez 
que as obras nunca começaram e não há manifestações construídas. 

 
 
 
Século XVIII: a Livraria e a Aula 

 
No século XVIII, os cónegos da SS. Trindade acabam por fazer alterações ao 

corpo do edifício que, ao nível do programa, reflectem o novo contexto cultural do 
Setecentos, possivelmente com as novas preocupações em relação ao ensino1 ou, 
não podendo precisar o ano em que se realizaram as alterações, com a impressão2 
corrente de livros para a Universidade, decidem acrescentar ao Colégio um núcleo 
bibliográfico – como acontecera a uma escala maior com a construção da 
Biblioteca Joanina, também no Setecentos, no reinado de D. João V – que assume 
uma posição de destaque no conjunto, até, no interior, pelos arcos esculpidos nas 
portas dos novos compartimentos.  

A construção da livraria no piso superior, nas dependências Sul do claustro, 
obrigou à inserção de uma aula por onde se fazia o acesso e que deveria funcionar 
como a sala de leitura. Esta aula, era acessível pelo Norte, pela galeria de acesso às 
celas dos colegiais, e pelo Sul, por outra aula mais pequena que também fazia o 
acesso à loggia3. 

Estas alterações programáticas repercutem-se num incremento da volumetria 
do edifício: as águas do corpo central são refeitas mais altas, para agora acolher a 
nova aula e a livraria surge numa posição privilegiada por cima da cobertura do 
claustro, no lado sul, como o novo volume de destaque do conjunto, com a cota de 
cumeeira, à excepção da torre sineira, a ser a mais elevada. 

Além destas modificações, também a loggia e o acesso ao portal da igreja pelo 
lado da Couraça de Lisboa foram alvo de remodelações: o acesso passa a ser em 
escada com um patamar intermédio, que continuam até ao começo das primeiras 
casas do lado oposto da travessa, com guardas de pilares e grades4 – que hoje não 
existem. Já a loggia terá sido forrada com azulejos de fabrico coimbrão, 
representando balaústres com albarradas floridas e pegas, a meio da parede com um 
rótulo com um veado ostentando, entre as pontas, a cruz da ordem trinitária5. 

No conjunto das pequenas modificações a que o edifício está sujeito neste 
século, encontrei nos documentos do inventário de Ludovina Capelo6 dois que 
indicam permutas de terrenos com outros habitantes de Coimbra, para que 

                                                        
1 Uma vez que o grande propósito de um colégio universitário nesta época seria o albergar colegiais 
regulares e leccionar algumas aulas, para as quais anteriormente a estes acrescentos existiam duas aulas. 
2 Desde 1710 que a Imprensa se encontrava estabelecida no Colégio das Artes. Em 1759, uns meses 
antes da expulsão dos Jesuítas, a imprensa é lhes confiscada e o Marquês providencia a fundação da 
Real Officina da Universidade até se designar Imprensa da Universidade. A partir de 1772, com a 
mudança da Sé Catedral para a  Igreja das Onze Mil Virgens no complexo dos Jesuítas, a Imprensa da 
Universidade instala-se no claustro da Sé Velha até que, a partir de 1774, ela se encontra definiti-
vamente estabelecida. Não obstante, há registos de inúmeros livros oriundos da imprensa de Lisboa, 
nestes períodos de maior vulnerabilidade da Imprensa da Universidade, o que demonstra que a 
distribuição de livros impressos já acontecia a uma escala considerável. 
 http://www.uc.pt/imprensa_uc/imprensa/historia — consulta 24_10_2012 
3 Ver anexo acerca das hipóteses de reconstituição do Colégio da Trindade 
4 CORREIA, Vergílio; NOGUEIRA GONÇALVES, António – in Inventário Artístico de Portugal, 
Vol. II Cidade de Coimbra — p. 145 
5 Op. Cit. — p. 145 
6 CARTAXO CAPELO, Ludovina – in Colégio da Santíssima Trindade de Coimbra 46. Livraria vista do claustro, 1999 - 

 

45. Livraria vista do claustro, 1999 - 
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possam ser abertas janelas no corpo do edifício. Também aqui não posso precisar 
com certezas, mas, com a leitura das sínteses desses mesmos documentos, sabe-se 
que foram abertos vãos no corpo do dormitório e, suponho, que fosse nos alçados 
Nascente e Norte que estavam em contacto com zonas de habitação – talvez estes 
vãos rasgado nestes alçados do dormitório, já muito posteriormente à sua 
construção, expliquem a taxia aparentemente desregrada no posicionamento dos 
vãos no desenho do alçado. Ainda na obra de Nogueira Gonçalves é referenciada a 
abertura do grande vão por cima do portal da igreja, – onde hoje apenas existe o 
vazio, sem ornamentos, devido à derrocada – com uma grande cornija arquitravada, 
seguindo um traçado mistilíneo1. 

 
 
 
Século XIX: a venda e a fragmentação por uso 
 
Com a extinção das ordens em 1834, e a apropriação dos bens pela Fazenda 

Nacional, o inventariante João José Madureira2 escreve uma breve descrição do 
Colégio da SS. Trindade, onde podemos compreender, parcialmente, como 
chegou o edifício até esse ano.  

O texto começa com a descrição do colégio pelo lado Poente, no Largo da 
Trindade, – a travessa – onde o inventariante se encontra de frente para a porta da 
igreja e afirma que, ao lado da mesma, está pegada uma casa e lojas. Observando o 
levantamento de 1834, de Izidoro Baptista, damos conta que não existem casas 
adoçadas ao colégio e, portanto, João Madureira,  refere-se, provavelmente, à 
ocupação do piso térreo do claustro com as lojas e a transformação da Aula3, por 
cima destas, na dita habitação – o que, tendo sido acrescentada outra nova aula no 
século XVIII, é crível que tenha acontecido.  

De seguida, o inventariante vira para a Rua da Trindade, para a fachada Norte, 
e refere que logo adiante é a porta de serventia4 do dito colégio e que no piso inferior 
funcionam diferentes lojas, o que é possível, uma vez que o colégio propriamente 
dito funcionava quase na totalidade em todo o piso superior – talvez nesta altura a 
Ordem da SS. Trindade já não possuísse os quintais e quintas de outrora, e as 
oficinas e armazéns não fossem tão necessários, tornando-se mais úteis como áreas 
de rendimento5. 

Já na fachada Poente, descreve aproximadamente o mesmo esquema do alçado 
anterior, em que existe uma porta de serventia orientada para a rua, desta vez a do 
carro, funcionando no piso superior o colégio e no inferior as lojas. 

O relato acaba com um parágrafo referente ao interior do edifício, em que 
João Madureira, entre outras coisas, nos conta que existiam duas laranjeiras no 
claustro e que, no pátio, há uma cisterna com uma boca de metal, um limoeiro, 
várias laranjeiras e videiras. 

                                                        
1 CORREIA, Vergílio; NOGUEIRA GONÇALVES, António – in Inventário Artístico de Portugal, 
Vol. II Cidade de Coimbra  — p. 145 
2 Em anexo, CARTAXO CAPELO, Ludovina – in Colégio da Santíssima Trindade de Coimbra — p. 
126 
3 A que daria lugar também à casa do poeta e politico José Simões Dias (1844-1899). Pela biografia 
sabe-se que ingressou na Universidade de Coimbra em 1861 e por lá andou pelo menos até 1868. 
4 Que, apesar de crer que pelo ostento e posição privilegiada seja o portal de frente para a Rua da Porta 
Férrea,  também não posso precisar qual será das que lá existem, dada a quantidade de vãos nos 
alçados que hoje encontramos na fachada Norte. Rui Lobo, no relatório de levantamento do edifício, 
aponta já a existência desta porta, como a principal razão para a demolição e reconstrução do segundo 
lanço da escadaria que ligaria o piso do claustro ao seguinte e, consequentemente, alteraria as 
proporções da Aula das Conclusões. Op. Cit. CARTAXO CAPELO, Ludovina — p. 126 e LOBO, 
Rui – in O Colégio da Trindade: Estudo do Edifício e Levantamento da Situação Actual — p. 16 
5 No dicionário de Bluteau há pelo menos dois significados para a palavra loja, que poderiam encaixar 
no programa do Colégio da Trindade : o primeiro refere que é a oficina em que se vende mercadorias 
e o segundo que é uma casa térrea que não é nobre. Ora no alçado Nascente existe um espaço, que 
parece ser uma loja que seria alugada com intuito comercial – e que de resto ainda continuou até à 
recente expulsão do espaço – referindo-se o inventariante a ela no mesmo léxico das anteriores.  

48. Escadas de acesso ao piso 1 pela capela 
da Aula das Conclusões, 1999 - 

 

47. Alçado Norte, 1999 - 
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Com a venda em hasta pública de 1849, a divisão entre as metades, evidente já 
desde a construção, acentuou-se ficando a Nascente a pertencer a um privado que a 
reparte em unidades de habitação e a Poente à Fazenda Nacional, que transforma a 
igreja e dependências no Tribunal Judicial da Comarca.  

No corpo do dormitório a Nascente, o piso zero, o antigo armazém, nesta 
altura as lojas do colégio, é repartido e é por aqui, a partir da rua, que se faz o acesso 
às novas habitações unifamiliares, de dois pisos. Já o piso um é igualmente 
repartido, sugerindo a nova configuração que se tenham mantido algumas das 
paredes divisórias das antigas celas dos regulares. Agora, as grandes diferenças em 
relação à ocupação anterior deste espaço são aos níveis da disposição interna da 
circulação e dos alçados: com a estreiteza do corpo do dormitório, em planta, a 
galeria de distribuição no piso um, encostada a um dos alçados pela 
impossibilidade de estar ao centro, desaparece, ficando a circulação entrosada e 
esbatida pelas novas divisões, em ambos os pisos e, dado os novos utilizadores 
precisarem de espaços com um carácter diferente, são abertas inúmeras janelas e 
portas de entrada para as Ruas de São Pedro e a actual José Falcão. 

 Já no conjunto de espaços reaproveitados para o tribunal, no claustro, foi 
alterado o percurso de entrada com a remoção da antecâmara; a Aula das 
Conclusões foi tripartida e foram removidas as lápides e, consequentemente, os 
ossários de antigos regentes do colégio – em 1874 levadas para a colecção do 
Instituto, encontrando-se actualmente no Museu Nacional Machado de Castro1. Já 
na igreja, o chão é alteado cerca de quarenta centímetros para a cota de pavimento 
das capelas laterais e o seu espaço interno é igualmente tripartido: a primeira 
separação, através de um pano de alvenaria com duas portas, é a da nave com a 
antecâmara de entrada, criando-se um foyer e alteando o chão da nave para a cota 
das capelas laterais; e a segunda é a da capela-mor, novamente, com a nave, também 
com um pano de alvenaria e duas portas, criando uma espécie de câmara. 

A 12 de Junho de 1895, a metade da Fazenda Nacional é vendida ao restante 
proprietário que a transforma numa marcenaria – que creio, em termos gerais, ter 
sido adaptada como António Nogueira Gonçalves e Vergílio Correia descrevem2, 
cobrindo o claustro no primeiro piso, isolando-o do restante edifício e mantendo 
o chão alteado e a nave da igreja tripartida, como no Tribunal da Comarca. 

 
 

 
Século XX: até à derrocada 
 
 A partir 1926, no piso à cota da Rua José Falcão, nas dependências Nascente 

do claustro, funcionou primeiramente o ‘Bar dos Direitos’ e, após interrupções, 
outros botequins até ser o mítico Pratas – um programa que se deve ter mantido 
até pelo menos 1985. 

No levantamento deste ano, vemos que existem duas portas de entrada novas, 
que poderiam ser eventualmente o acesso à taberna: uma directamente para o 
claustro, cuja largueza sugere ter sido também de cargas e descargas3 e outra que se 
abre para uma ante câmara e dois pequenos quartos4 – segundo a legenda do 
desenho parece-nos que a taberna também poderia funcionar na galeria do claustro, 
além da sala principal – esta que, segundo a hipótese de reconstituição, já existia 
originalmente no Colégio da Trindade. 

                                                        
1 LOBO, Rui – in O Colégio da Trindade: Estudo do Edifício e Levantamento da Situação Actual — 
p. 16 Pelo menos em 1999, já tinham sido levadas cinco das lápides e respectivos ossários dos 
fundadores e directores colocados na parede Nascente da Aula das Conclusões. Transcrição dos 
epitáfios no anexo nº 3. 
2 CORREIA, Vergílio; NOGUEIRA GONÇALVES, António – in Inventário Artístico de Portugal, 
Vol. II Cidade de Coimbra 
3 Que pelos nos registos fotográficos parece ter sido a entrada principal da taberna.  
4 Que no levantamento de 1999 do arquitecto Rui Lobo, já não existem, assim como a arrecadação que 
servia o salão principal da taberna. 

50. Parede que separa a capela mor da 
nave, 1999 - 

 

49. Parede que separa a nave do foyer de 
entrada, sob o coro, 1999 - 
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Em 19281, dá-se uma adaptação espacial2, novamente no corpo central de 
ligação entre as metades, sobre a taberna, para ser ocupado com o Colégio da 
Rainha Santa Isabel e, umas décadas depois, com o Lar do Ex-pupilo dos 
Reformatórios do País e o Semi-Internato da Tutoria da Infância de Coimbra. 

Ao invés do que se passou no dormitório da metade Nascente, a largueza desta 
parte central permite manter a galeria de distribuição na posição inicial, ao centro; 
e isto consente a manutenção da estrutura inicial, com as celas e aulas dos lados, 
processando-se a mudança apenas na compartimentação interior de algumas destas 
áreas, reaproveitando-se a loggia para o mesmo fim de recreio e transformando a 
Livraria3 numa capela. Também a porta de serventia, de que nos fala o 
inventariante João Madureira, foi reaproveitada, abrindo-se para um pequeno hall 
onde estão as escadas de acesso ao novo colégio, no andar superior.  

Posteriormente, no local da porta do carro, o espaço é modificado para acolher 
a Procuradoria Universitária e, ao lado no canto Sudeste, funciona no rés do chão a 
mesma loja, cuja a compartimentação terá sido a mesma desde a construção do 
Colégio da Trindade. 

À excepção de algumas contaminações no pátio, como galinheiros, pequenos 
quartos, instalações sanitárias e vegetação junto ao muro, seria nestes termos que o 
edifício se manteria até 1988, o ano da derrocada da fachada Sul sobre a Couraça 
de Lisboa, no local da igreja e dois últimos pisos do corpo central.  

Imediatamente a seguir são feitas obras de estabilização no edifício, – sem se 
recuperar a loggia – e elaborado um projecto, pelo arquitecto Simões Dias, para a 
construção do Colégio Europeu e Instalações de Apoio à Universidade.  

Ao analisarmos, este primeiro plano – bipolar – julgamos que se em 
determinadas partes do edifício, o autor do projecto parece possuído por um 
ímpeto inovador4, não olhando a meios para atingir fins, desrespeitando 
características importantes para a leitura da tipologia da pré-existência, enquanto 
que noutros momentos, encarna um espírito oposto e vai buscar referências 
clássicas5 para o desenho de alguns elementos, nomeadamente no exterior, como 
que para manter uma aparência ‘do tempo e da época’. 

Talvez a fraca qualidade do projecto ou a falta de verbas tenham interrompido 
as obras, que se terão ficado pela estabilização do edifício e umas poucas de 
alterações previstas neste projecto inicial, como a demolição das escadaria6 que liga 
o claustro ao resto do colégio, a construção do coro e da sala de projecções na 
igreja7. 
 

 
 
Século XXI: das intervenções para o concurso 
 
Em 1999, quando o arquitecto Rui Lobo elabora o relatório acerca do 

Colégio da SS. Trindade para a UC, o propósito foi a elaboração de um concurso 

                                                        
1 A data oficial do alvará de mudança do Colégio de Santa Isabel para o Colégio da SS. Trindade é de 
1928, e  portanto as alterações ao espaço ter-se-ão dado antes desse ano. 
2 Uma adaptação que nos traços gerais creio ser semelhante ao que se pode ver nas plantas do 
levantamento de 1985, que também pouco se altera para o levantamento de 1999 do arquitecto Rui 
Lobo. Consultar anexos. 
3 Pelo menos no Colégio da Rainha Santa Isabel, das Irmãs da Congregação de S. José de Cluny 
4 A título de exemplo: a criação de um pódio no lugar do coro da igreja, cuja a sala de projecções não 
respeita a métrica da nave; a colocação de instalações sanitárias na antiga Aula das Conclusões; ou a 
substituição da grande escadaria nobre que ligava a metade Poente ao resto do edifício por uma rampa 
que a liga directamente ao parque de estacionamento subterrâneo, por baixo do pátio. 
5 Nomeadamente o desenho do jardim, semelhante ao da hipótese de reconstituição de Nogueira 
Gonçalves, e o muro com as namoradeiras no pátio, ou o desenho ‘à antiga’ das guardas e das 
caixilharias dos vãos.  
6 Que nesta altura já tinha sido demolida após o piso um.  
7 LOBO, Rui – in O Colégio da Trindade: Estudo do Edifício e Levantamento da Situação Actual — 
p. 27-29 

52. Estrutura de estabilização das capelas 
laterais Sul após a derrocada, 1999 - 

 

51. Estrutura de estabilização das capelas 
laterais Sul após a derrocada, 1999 - 
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com vista a construção de um Colégio Europeu que, no fundo, não fugia 
particularmente ao programa inicial do projecto pedido ao arquitecto Francisco 
Simões Dias. 

Os treze anos de intervalo entre este projecto inicial e os outros cinco finalistas 
do concurso de 2001, ainda assim, têm os seus reflexos ao nível da arquitectura, 
quer seja pela evolução tecnológica, quer pela legislativa, contudo, furto-me ao 
comentário dos mesmos por nunca terem saído do papel. 

Já em 2004, após três anos de hesitação para a construção do CEUC, o 
programa pretendido para o edifício é alterado para Tribunal Universitário 
Judicial Europeu e é pedido ao atelier vencedor do concurso, o do arquitecto 
Manuel Mateus, um novo projecto, que também não irei comentar por não ter 
sido construído. 

Contudo, em 2009, quando se dão as demolições de carácter de urgência, que 
legalmente dispensam a comunicação das mesmas ao IGESPAR, todo o interior do 
edifício e coberturas, à excepção do espaço da igreja e piso zero do claustro, são 
demolidos – o que de resto seria o que viria acontecer com as obras para o projecto 
já elaborado do TUJE, onde é exclusivamente alvo de restauro o piso de cota 
inferior, na igreja. 

 Hoje, o edifício por estas alterações de ‘urgência’, degrada-se mais 
rapidamente por não estar abrigado da agressividade dos factores climatéricos e a 
construção da nova obra tanto tardar; mas a grande diferença desde o que é descrito 
no Levantamento do arquitecto Rui Lobo e no Relatório de Peritagem1 dos 
engenheiros Luís Simões e António Tadeu, é que, actualmente, apesar do estado de 
conservação continuar a ser mau e estar sujeito ao clima, agora, o que restava da 
arquitectura do colégio, da disposição e compartimentação interna do espaço nos 
dois últimos pisos, não existe. 

 
 
 

 
 

 
 

                                                        
1 Relatório de Peritagem ao Colégio da Trindade presente no PROGRAM DE CONCURSO por 
Prévia Qualificação para a Realização do Projecto de Reabilitação do Colégio da Trindade para 
Colégio Europeu da Universidade de Coimbra — pp. 115-121 
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c) Morfologia 
No tópico acerca das intervenções, do presente capítulo, foram já desvendadas 

algumas característica da forma do Colégio da SS. Trindade, contudo, o que se 
pretende nesta parte é a análise morfológica do objecto com o qual tenho que 
trabalhar, até porque existem já boas análises do que terá sido o edifício no século 
XVII, após a construção, e do que é após as adaptações posteriores.  

 
 
 
O Todo: a Composição 
 
Os Colégios Universitários de Coimbra, como afirmou Rui Lobo1, constituem 

um caso de arquitectura muito particular por não provirem de uma tipologia 
colegial de raiz, uma vez que, à época da refundação da Universidade, não existiam 
referências em Portugal para a edificação dos mesmos, acabando por estarem 
muito ligados programaticamente aos novos métodos de ensino e à reforma dos 
Estudos Gerais2. 

Assim, o autor acabaria por definir antes dois tipos de ascendência3 para as 
tipologias, inserindo-se o caso de estudo na conventual que, genericamente, assenta 
num modelo fundado na arquitectura religiosa, adaptado ao terreno de 
implantação e à malha urbana, imposto pela sistematização das igrejas externas e 
claustros adjacentes de Diogo de Castilho – originalmente, a partir do Colégio da 
Graça. 

Portanto, um colégio universitário como o da Trindade funcionava para 
religiosos regulares, talvez até mesmo seculares4 e, na sua génese, era um local de 
residência e estudo, e (...) de ensino5, no qual constavam normalmente áreas como a 
sala de actos, a sacristia, a aula, o refeitório, a cozinha, os armazéns e oficinas ou 
lojas para arrendar, os dormitórios de celas individuais, os espaços de recreio, – 
como a loggia e o pátio cultivado no caso do Colégio da Trindade – a biblioteca, – 
a partir do século XVIII – e um templo autónomo com acesso independente. 

Inicialmente, o Colégio da SS. Trindade, talvez pelo contexto dos inúmeros 
intelectuais retornados ou pela obtenção faseada do terreno de construção, 
começou por ser uma edificação como aconteceu com os colégios parisienses, sem 
uma tipologia colegial definida, que não se diferenciava da arquitectura urbana 
corrente por, na maior parte das vezes, partir da adaptação de casas preexistentes6, onde 
seriam acrescentadas progressivamente as áreas e as valias programáticas acima 
referidas, para melhor acomodamento dos colegiais e dos religiosos da Ordem da 
SS. Trindade; o que, juntamente com a adaptação exemplar do edifício à nova 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 LOBO, Rui – Os Colégios Universitários de Coimbra, Enquadramento e Seriação Tipológica, in 
Monumentos nº 25 
2 (...) os colégios que se constroem em Coimbra a partir da década de 40 do século XVI, com a profusão 
que conhecemos, são colégios universitários intimamente ligados à Universidade reformada e aos novos 
esquemas de ensino, mas mandados edificar por todas as ordens e congregações masculinas existentes no 
país, que a tanto se viram forçadas pelos novos condicionalismos académicos. Não eram, geralmente, 
Colégios de Artes para leigos ou clérigos seculares, mas colégios universitários para religiosos, funcionando 
a um tempo como local de residência, estudo e, em certos casos, de ensino. HORTA CORREIA, José 
Eduardo – Os Colégios Universitários na Definição das Tipologias dos Claustros Portugueses in 
Monumentos nº 8 — p. 16 
3 Uma palaciana e outra conventual. Op. Cit. LOBO, Rui — p. 36 
4 Pela obra de Frei Jerónimo, inicialmente, a casa da Ordem da SS. Trindade em Coimbra estaria para 
ser um convento regular, juntamente com um colégio de trinta moradores; o que abre outra 
possibilidade: a de os colegiais primitivamente também serem seculares – uma vez que textualmente, o 
Frei faz uso de vocábulos bem distintos na mesma frase. As suas acomodações são de 20 religiosos ; mas 
no principio foi destinado para Convento Regular, e juntamente Collegio de 30 moradores. SÃO JOSÉ, 
Frei Jerónimo – in História Chronologica da Esclarecida Ordem da Santíssima Trindade, Lisboa 
1789-1794, Livro III, Tomo I — p. 368 
5 Op. Cit. HORTA CORREIA, José Eduardo — p. 16 
6 Op. Cit. LOBO, Rui — p. 33 
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malha urbana de quarteirão e à topografia, se repercutiria de forma muito 
significativa na arquitectura e na sua implantação. 

Observando os cortes ou alçados do Colégio da SS. Trindade, facilmente nos 
apercebemos que a construção está assente em duas bases distintas, desniveladas 
aproximadamente seis metros uma da outra, que correspondem a dois momentos 
diferentes na cronologia e, consequentemente, fazem a divisão programática e 
vencem as grandes dificuldades impostas pela inclinação do terreno. 

O primeiro destes momentos, o da já dita formalidade inicial de colégio1, 
começada em 1562 na metade Nascente2 do actual lote, corresponde à primeira 
base, à cota do canto nordeste, aos noventa e três metros aproximadamente, onde 
assentaria o corpo do dormitório em torno de um pátio, aberto para a Couraça. 
Quando em 1575 é cedido à Ordem o dito troço da Rua da Porta Férrea que, 
juntamente com o resto do actual lote, potencia o acrescento das mais valias 
programáticas, iniciando-se o segundo momento, onde se constrói o outro 
embasamento, à cota a que o cunhal Sudeste do corpo central assenta na couraça – 
o que significa que a Igreja, no canto à cota mais baixa do terreno, formando o 
gaveto entre a Couraça e a Travessa da Trindade, está cerca de cinco metros elevada 
em relação à rua. 

Previsivelmente, o corpo central, no local da antiga rua, resultaria assim no 
grande distribuidor para a metade do dormitório e a do claustro e da igreja, – uma 
função que ainda mantém – cada uma assente na sua base e, creio, seria também 
aqui o local onde se colocaria a porta Norte de serventia3 do colégio e as mais valias 
programáticas comuns aos dois lados – como o refeitório e a cozinha, facilmente 
acessíveis a partir da porta do carro a Nascente, pelos transportes dos bens prove-
nientes dos vários quintais que a Ordem possuía na cidade. 

A outra grande condicionante da arquitectura do Colégio da SS. Trindade foi 
a contra aprovação do alvará de 1575, – o que concede a rua – que estipula que as 
cérceas dos telhados nunca ultrapassem a cota do Pátio das Escolas; um problema 
que só surge na metade poente, porque só esta está no alinhamento da 
Universidade.  

Não obstante, as cotas de piso continuam as mesmas da outra metade, 
contudo para os telhados se manterem4 abaixo da cércea de referência, ao edifício 
não poderiam ser acrescentados mais pisos e, assim, o eventual mestre de obras viu-
se obrigado a reposicionar a igreja à cota mais baixa para que tal acontecesse, o que 
juntamente com a normativa de esta ter a capela mor orientada a Nascente, levou à 
sua colocação lógica no canto Sudoeste do terreno; o que obrigaria as proporções 
do claustro adjacente a adaptarem-se ao espaço que sobra. 

Hoje, mesmo estando o edifício interiormente descaracterizado, salvo no piso 
zero da metade poente, o carácter inicial de grande parte dos espaços, grosso modo, 
mantém-se: continua a ser possível perceber as entradas principais do edifício, a 
disposição de certos elementos no todo e a sua hierarquização – que forneceram as 
pistas para a procura e encaixe de um programa no edifício, para a intervenção. 

Contudo, o corpo central, cujo interior foi igualmente demolido, é o espaço 
no conjunto mais ambíguo quanto ao carácter, sendo muito difícil imaginar o que 
ali se passaria além da transição entre as metades do colégio. Não obstante, não será 
difícil de imaginar que aqui se encaixariam usos que pudessem ser partilhados por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 A consulta das imagens 14 a 21, das páginas 36 e 37 pode facilitar o entendimento deste tópico.   
2 Uma parte que, como já explanei neste capítulo nas deliberações acerca do sítio, teve a sua largura 
limitada pela rua da porta férrea, posteriormente cedida, e que portanto se pode afirmar que 
indirectamente esta largura seria igual à do extinto Colégio de São Paulo.  
3 Novamente, citamos o escrito de João Madureira, o inventariante da Fazenda Nacional em 1834, que 
afirma a existência da dita porta de serventia. 
4 À época de construção o terreiro da Universidade não se encontrava tão próximo do colégio como 
hoje. Assim a manutenção das cotas de piso da metade Nascente, como a possível falha dos sistemas de 
medição nesta altura tenham permitido que, como hoje se observa, os telhados do edifício 
ultrapassassem cerca de meio piso a cota do terrapleno.   

54. Esquema: Igreja e Claustro no segundo 
embasamento. - 

 

53. Esquema: dormitório no primeiro 
embasamento. - 

 

55. Esquema: Ligação dos quarteirões com o 
corpo central - 
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ambas as metades – como o refeitório, a cozinha, as áreas de convívio e até mesmo 
algumas aulas e a biblioteca1.  

 
 
 
Residência: o Dormitório e o pátio 
 
Como já afirmei, esta parte do colégio foi a primeira edificada, sobre a base à 

cota Nordeste, a partir das pré-existências no terreno, sem que se possa precisar qual 
a sua influência directa no resultado final desta construção. Não obstante, 
construiu-se um volume em U, de dois pisos que, sem contar o telhado e medido 
pelo pátio, tem cerca sete metros e meio, em torno do dito terreiro interno aberto a 
Sul sobre a Couraça, sendo o quarto alçado a antiga vista desobstruída para o 
Mondego e os morros da margem de Santa Clara – na década de oitenta 
substituída pelos prédios em frente. 

Actualmente, todo o interior deste corpo do dormitório foi demolido na 
intervenção de 2009, pouco mais existindo do que as marcações antigas das 
paredes e os inúmeros vãos, abertos aquando da alteração do uso, após a venda de 
1849.  

Também nesta intervenção de 2009, todo estuque que cobria as paredes 
exteriores viradas para o pátio foi removido, deixando ler a história da construção e 
a das mazelas a que esteve sujeito ao longo do tempo, predominando as cores do 
material, de base natural, reflectindo e doseando a luz, parece-me, numa 
quantidade correcta e agradável. 

No que concerne aos acessos, a porta de serventia do carro parece ter sido 
recuperada, ou pelo menos aparentemente pelo interior do pátio, onde foi 
escavado um vão em arco no seu local; os acessos pelas portas das habitações, a 
Norte e a Nascente mantêm-se, assim como a porta2 de uma antiga loja, no piso 
menos um. 

Pouco mais haverá a dizer sobre a estrutura que me chega hoje, que já não 
tenha sido dito nos tópicos anteriores, contudo, é interessante notar que com os 
novos usos, além dos alçados terem ganho vãos dispostos sem uma regra aparente, o 
terreiro manteve de alguma forma um carácter mais íntimo, existindo várias 
pequenas contaminações, já pelo menos desde o levantamento de 1934 e que, 
suponho, até pelas fotografias mais recentes, existiam e cresceram mais junto aos 
limites do muro, numa tentativa de recuperar o alçado perdido. 

 
 

 
Transição: o Corpo Central 
 
Aquilo a que desde o início da dissertação apelidei de corpo central, devido a 

essa mesma característica, teve desde sempre um carácter transitório entre os 
diversos espaços do colégio e na mediação entre exterior-interior e privado-
público, nomeadamente ao nível do piso térreo. 

Ao observar a planta, apercebemo-nos que os limites Poente e Nascente deste 
corpo correspondem, respectivamente, ao da parede fronteira do dormitório com 
o pátio e ao da parede da galeria do claustro com suas as dependências anexas; 
portanto, este volume incorpora parte das duas metades e, ainda, pelos restantes 
lados, fazia-se o acesso a partir da rua e acesso à loggia de recreio. Assim o centro 
deste volume, além do local onde casam as duas bases de cotas distintas em que o 
edifício está assente e, caso não estivesse de interior completamente demolido, 
encontraríamos o programa de encaixe das duas partes, também ele potenciador da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Como de resto a hipótese avançada por Rui Lobo avança. LOBO, Rui – in O Colégio da Trindade: 
Estudo do Edifício e Levantamento da Situação Actual 
2 No braço Poente, no canto da Couraça de Lisboa com a Rua de São Pedro 

57. Relação de cotas com a envolvente, 
prédios em frente ao pátio, 2012 
 

56. Interior do corpo do dormitório, 2012 - 

 

58. Interior demolido do corpo central, 
2012 - 
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transição e separação programática entre as duas metades: a cozinha, o refeitório, os 
acessos verticais e, já no século XVIII, no piso superior as aulas e o acesso à livraria. 

Hoje, é um espaço aberto do qual, igualmente, não haverá muito a dizer, dada 
a demolição de 2009, a não ser de alguns detalhes como a parede que faz parte da 
capela mor e que fecharia o espaço a Sul, juntamente, caso existisse, com a parede 
da câmara que a ladeava e onde ainda podemos encontrar o arranque dos arcos que, 
possivelmente, seriam da sala do refeitório e marcariam a largura do corredor de 
acesso.  

Também por cima da capela-mor e na parede que separa da galeria do claustro, 
é possível observarmos dois arcos que parecem ser do século XVIII, que marcariam 
a transição entre as salas de aula e a livraria. 

Quanto à questão da entrada a Norte de que João Madureira nos fala, não 
posso precisar que seja a que ainda hoje a anuncia, porque apesar de, em 
proporção, não ser um vão que se distinga tão claramente dos outros pela 
dimensão, possui algumas distinções, como uma velha mas nobre porta de 
almofadas e, por cima, uma varanda sacada com uma guarda desenhada. 

Desvendando ainda um pouco a morfologia, mais aplicada à questão do 
projecto, parece-me que é um espaço, no piso à cota da rua, com pouca luz, com 
cerca de treze metros por vinte e dois até à capela mor, com a luz a chegar por 
Norte, muito filtrada por Nascente e através de poucas janelas a Poente, o que me 
deixa com dúvidas quanto à qualidade do espaço para o uso que se pretenderia e 
que agora pretendo dele.  

 
 
 
O Claustro e as dependências 
 
Apesar de, no conjunto, ter sido seguida a regra das igrejas e claustro adjacentes 

de Diogo de Castilho, no claustro do Colégio da Trindade, quanto à tipologia, o 
eventual mestre de obras afastou-se deste cânone, utilizando uma simplicidade 
compositiva e formal extrema, seguindo o modelo isolado do claustro principal do 
colégio do Espírito Santo na Rua da Sofia, podendo ser mesmo uma transição para 
a Arquitectura Chã. 

Como já foi dito do Colégio, enquanto conjunto, é preciso entender alguns 
espaços, como este do claustro, como um produto da exiguidade espacial, da 
situação urbana da época e, neste caso, da topografia: o que resulta no número par 
de arcos, na entrada pelo exterior através da única porta com altura suficiente, na 
existência de dependências anexas apenas a nascente e poente ou no estar enterrado 
cerca de cinco metros e meio – medindo pelo actual chão, que foi alteado cerca de 
quarenta centímetros. 

Assim, ao invés do que acontece, por exemplo, com o do Colégio da Graça, 
que segue a série ‘castilhiana’, recorrendo a colunas e a contrafortes intermédios 
para aguentar as abóbadas utilizadas como coberturas no primeiro piso1, o claustro 
da Trindade possui quatro arcos de cada lado, apoiados em pilares tratadísticos, de 
secção quadrada.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Eram geralmente de piso térreo os claustros portugueses do século XV, dando-se a viragem para o uso, 
quase sistemático, dos dois pisos, com a construção do claustro de D. Afonso V na Batalha. E ao sistema 
de duplo andar, acresce a prática muito comum da utilização da abóbada como sistema de cobertura 
do primeiro piso, o que requer a utilização de robustos contrafortes exteriores. Entra-se assim na 
concretização de uma série tipológica de que fazem parte os últimos modelos manuelinos e mudéjares e 
de que salientaremos, a título de exemplo, S. Bento de Castris, a Pena de Sintra, S. Bernardo de 
Portalegre ou o Espinheiro de Évora em que os tramos separados por botaréus integram arcos geminados 
nos dois pisos. É aqui que vem entroncar, na sua essencialidade arquitectónica, a primeira tipologia dos 
claustros protorenascentistas portugueses, constituindo-se numa série bastante homogénea, exemplificada 
entre outros, pelos claustros do Convento da Assunção de Faro, da Hospedaria de Tomar, da Penha 
Longa, da Graça de Évora, das Chagas de Vila Viçosa, dos Lóios de Arraiolos, da Saudação de 
Montemor e do Carmo de Moura. HORTA CORREIA, José Eduardo – Os Colégios Universitários 
na Definição das Tipologias dos Claustros Portugueses in Monumentos nº 8  — p. 17 
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Com o número par de arcos, tornou-se impossível vindo do exterior entrar no 
espaço ao centro e, portanto, sendo a entrada pelo canto Sudoeste do claustro, 
construíram-se duas câmaras de cada lado de um arco abatido, também ele ao 
centro e hoje tapado, cuja largura é igual à de dois arcos de volta perfeita da arcaria 
do claustro.  

Precisamente no lado oposto, a nascente, construiu-se a Aula das Conclusões, 
que seria o equivalente a uma sala de actos ou, dada a ascendência da tipologia 
conventual do edifício, a sistematização de uma sala do capítulo, cujo 
comprimento era exactamente o da largura do claustro1, e cujas abobadas e a capela 
seguiam as métricas dos seus arcos – era também nesta sala que se encontravam os 
ossários das antigas personalidades da ordem, parte delas transladadas como se sabe 
para o MNMC. 

Com a construção do casario a norte do colégio, os regentes decidem criar 
uma entrada principal nesse alçado, aquela de que João Madureira nos fala, que 
daria provavelmente acesso ao claustro e a uma sala de distribuição2. 

Ainda no piso térreo, é possível ter acesso à Igreja directamente por uma porta 
lateral acertada com a métrica das capelas laterais – uma vez que a métrica de 
ambos os espaços não coincide – e também por uma porta, a sul da Aula, que dava 
para uma ante câmara de acesso à sacristia e à igreja. 

Já nos pisos superiores, muito mais descaracterizados devido às intervenções 
recentes, há apenas que realçar a existência de três janelas de sacada de verga saliente, 
no alçado para a Travessa da Trindade e que, nos alçados interiores, apenas existe 
fachada até ao piso intermédio, uma vez que a parte superior também foi vítima 
das demolições de 2009. 

Para rematar, interessa sobretudo reter, segundo a análise de Horta Correia3 
dos claustros dos Colégios de Coimbra, que estes apesar de poderem formalmente 
ser entendidos como os claustro medievais, já não têm uma relação directa com o 
antigo uso que lhes era dado de hortos conclusus, acabando nos colégios por 
funcionarem mais como áreas de circulação e de estadia. 
 
 
 

A Igreja 
 
Tal como o claustro, a Igreja da Trindade é dos espaços do colégio que menos 

foi descaracterizado, apesar de ainda ter sido alvo de algumas intervenções menos 
conseguidas. Contudo, espacialmente, mesmo após a derrocada ela mantém-se fiel, 
à excepção da parede construída por debaixo do coro, da parede da sala de 
projecções, do chão alteado à cota das capelas laterais. Já no que respeita à 
volumetria, falta-lhe a loggia no alçado Sul, que nunca foi acrescentada após o 
desabamento de 1988 e que, além de programaticamente ser um dos espaços de 
recreio do colégio, fazia, ao nível do desenho do alçado frontal da igreja, a simetria 
com o campanário. 

Portanto, é ainda possível perceber a tipologia, que encontra as suas raízes na 
que foi desenvolvida por Diogo de Castilho nas igrejas dos Colégios da Rua da 
Sofia, originalmente a partir da Igreja do Colégio da Graça, o protótipo da Igreja 
da Trindade e que, naturalmente, sendo esta última posterior, acabaria por 
sistematizar e regularizar todas as hesitações de projecto da precedente, definindo a 
mesma altura para as capelas laterais e eliminando o falso transepto, mas 
apresentando a novidade da capela mor mais baixa e mais estreita que nas igrejas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 SÃO JOSÉ, Frei Jerónimo – in História Chronologica da Esclarecida Ordem da Santíssima 
Trindade, Lisboa 1789-1794, Livro III, Tomo I — p. 368 
2 Como se vê no levantamento de 1999. LOBO, Rui – O Colégio da Trindade: Estudo do Edifício e 
Levantamento da Situação Actual — p. 41 
3 HORTA CORREIA, José Eduardo – Os Colégios Universitários na Definição das Tipologias dos 
Claustros Portugueses in Monumentos nº 8 

59. Vista das dependências Norte e Poente 
do Claustro, 2012 - 

 

60. Vista da dependência Poente do Claus-
tro, 2012 - 

 



! 70 

anteriores1; uma regra que seria posteriormente aplicada na Igreja de Santo 
Agostinho. 

Assim, o espaço interno da igreja, segue a composição tratadística de 1/2, 2/3 e 
3/4, adoptando quatros tramos iguais na nave, correspondendo os três primeiros a 
contar da capela-mor, a seis capelas cripto colaterais intercomunicantes2 e o último, 
no espaço sob o coro, a quatro compartimentos, dois de cada lado, que trazem as 
dimensões da nave com as capelas laterais para o alçado, formando assim medida 
da sua largura e permitindo um corte triangular mais amplo. 

No que toca aos acessos, podendo a Igreja no começo ser pública, construiu-se 
um pórtico que anuncia a entrada pela Travessa da Trindade, – ao qual se acede 
por umas escadas que ajudam também a vencer o seu arranque íngreme – e que dá 
acesso ao ‘foyer’, sob o coro-alto, onde encontramos no lado sul umas escadas3 para 
o mesmo. Já interiormente, pode aceder-se à nave por duas portas na parede 
construída quando lá funcionou o tribunal; pelo claustro por um pórtico em arco 
de dimensões consideráveis, – cerca de 2,5x4 metros – no centro de uma das 
capelas laterais e que parece ter existido na altura da construção, sendo agora 
recuperado; e pela porta da sacristia – que também dá para o claustro. 

Quanto à capela-mor, ela está mais alta e possui também um acesso através da 
sacristia, mas o mais interessante é que com a diminuição das suas dimensões e 
para fazer o encaixe com o resto do edifício, construiu-se uma câmara à sua volta, a 
Sul e Nascente, que além de permitir um acesso ao terreiro do dormitório e à 
sacristia, funcionava como espaço vazio para a introdução de um altar elevado4 e 
como filtro para a luz que viria de Sul – entrando esta primeiro pelos dois janelões 
em arco nesta fachada e, posteriormente, pelas pequenas janelas da capela. 

Aliás, creio que a luz nesta igreja concentra em si uma aura que provém, não só 
do efeito de ruína parcial em que se encontra, mas sobretudo da sua dosagem 
correcta no espaço e do seu reflexo mais subtil nas novas cores que ganhou na 
reconstituição após a derrocada: grande parte das paredes e tectos deixaram de ser 
brancos para ganhar a cor do betão, misturada com a pedra calcária pré-existente e 
o chão tem a cor da terra batida5. Já a iluminação do espaço da nave, é conseguida 
por janelões rectangulares rasgados nas capelas laterais a Sul, ao eixo dos arcos e por 
umas câmaras, – frequentes na tipologia – também intercomunicantes, por cima 
das capelas que, à semelhança do que acontecia nas igrejas Jesuítas da época, trazem 
uma luz mais alta, assim como a do grande vão do portal da igreja, filtrada hoje na 
sala de projecções. 

 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Para ver mais informação acerca do assunto ver: . LOBO, Rui – in O Colégio da Trindade: Estudo do 
Edifício e Levantamento da Situação Actual — p. 12 
2 Que nesta igreja sistematizando as dimensões, voltando novamente a serem mais profundas. LOBO, 
Rui – in Santa Cruz e a Rua da Sofia — p. 185 
3 Estas escadas resultam do projecto do arquitecto Simão Dias. Nos ditos dois compartimentos em 
arco deste espaço, escavou-se o enxalço e encaixaram-se lá estas escadas, encostadas a dois pequenos 
vãos, que iluminam este espaço e cujo vazio infelizmente é cruzado pelo desenho escadas. A restante luz 
que ilumina a escadaria vem de cima, das janelas por cima das capelas laterais. 
4 Como acontece, por exemplo, na Igreja Convento dos Cardais, onde o altar da capela mor é 
escavado na parede do fundo, mas que mesmo assim poderia ser tapado, neste caso, com uma pintura 
do mestre André Gonçalves, que actualmente não se encontra no altar. Na Igreja da Trindade existem 
uns pequenos arcos nesta câmara, por trás da parede do fundo da capela mor e um retábulo lá 
recortado, hoje tapado com um ripado de madeira, que sugerem esta possibilidade. 
5 Em 2011, reconstituiu-se a placagem das pedras calcárias dos arcos da igreja e das capelas, e 
restituíram-se as cantarias originais. 
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d) Leitura 
 
O Collegio e a relação com a obra: o todo 
 
Neste tópico, pretende-se uma leitura da pré-existência num âmbito diferente 

das realizadas anteriormente, cujo foro foi mais da técnica construtiva e 
compositiva. Aqui, o que pretendo é uma leitura da arquitectura enquanto um 
todo, conjugado na articulação das suas partes, que permita perceber o sentido1 que 
advém da relação com a obra, fundado na experiência da arquitectura, onde o 
contexto histórico serve apenas para o clarificar e não o atribuir – assim, esta 
leitura, pela impossibilidade de uma inter-subjectivação consistente, tem o risco da 
pessoalidade, visto a base ser o meu compêndio de experiências e, 
consequentemente, o meu imaginário – uma leitura que tem por base o Processo de 
Leitura do Monumento2 desenvolvido por Pedro Marques Abreu. 

A descoberta do sentido da obra arquitectónica é, sucintamente, ponderando 
também o âmbito do anímico, o valor da adequação do indivíduo ao objecto que 
habita3 e vice versa, a adequação do objecto habitado ao indivíduo: é precisamente 
nestes termos que a arquitectura se torna real, que faz sentido: a priori, com a 
dedução da obra pelo comportamento do homem e, a posteriori, com indução do seu 
comportamento pela obra4. 

Dito isto, entenda-se que a obtenção do sentido pode ser feita através de dois 
métodos distintos, que podem interactivamente ser utilizados em conjunto: o 
primeiro é o da reflexão introspectiva sobre o conteúdo espiritual dos acontecimentos que 
a obra produz no íntimo do leitor e o segundo é o da investigação histórica e, even-
tualmente, da investigação temática5 – sendo este último o que pretendi utilizar, 
sempre que possível cruzado com o produto das reflexões introspectivas das minhas 
experiências naquele espaço. 

Como tal, entenda-se o Tema6 como algo que está pré-determinado à obra, que 
se prolonga após a sua concretização e que, nesta abordagem ao estudo do colégio, 
é, genericamente, aquilo que a obra pretende e pretendeu acolher7, ou seja, é tentar 
perceber qual génese da relação do homem com esta arquitectura em específico: a 
verdade ontológica do homem em acção neste espaço8. 

Num processo de leitura de uma pré-existência como o Colégio da Trindade, 
muito degradado, o entendimento do Tema torna-se ainda mais importante, 
porque, em conjunto com as outras dimensões da leitura da pré-existência, permite 
clarificar a experiência essencial do espaço na obra arquitectónica, assim como 
inter-subjectivá-la. Contudo, apesar de ser semelhante à análise que, 
frequentemente, se nomeia de tipológica, esta é diferente porque se preocupa com 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Ver a A noção de Sentido na tese de doutoramento de MARQUES ABREU, Pedro – in Palácios da 
Memória II, Vol. I – Secção Teórica — p. 221 
2 MARQUES ABREU, Pedro – in Palácios da Memória II 
3 A utilização deste termo pressupõe um habitar em nada de um âmbito exclusivamente positivista, mas 
antes um habitar que é resposta às necessidades do homem, sob a forma de várias dimensões. 
Doravante a utilização deste termo pressupõe o seu entendimento nesta amplitude.  
4 A compreensão da totalidade deste âmbitos pode ser complicada, pelo que além da leitura do volume 
da parte teórica do autor e da obra anteriormente referidos, recomendo a leitura do volume da prática, 
acerca do Sentido e o Gesto, na Basílica da Estrela. MARQUES ABREU, Pedro – in Palácios da 
Memória II, Vol. II – Secção Prática — pp. 79 a 95 
5 Op. Cit. Vol. I, Secção Teórica — p. 231 
6 Não é meu objectivo discorrer acerca do que é o Tema genericamente em arquitectura. Para o seu 
entendimento e estruturação da sua utilização no presente trabalho baseei-me na tese de doutoramento 
de Pedro Marques Abreu, onde esta questão é revista no seguimento do que é anteriormente afirmado 
por Kahn e Panovsky.  Foi segundo esta revisão que estruturei este tópico. Idem, Vol. I, Secção 
Teórica — pp. 169-178 e pp. 295-300 
7 Op. Cit. Vol. I, Secção Teórica — p. 174 
8 Op. Cit. Vol. I, Secção Teórica — p. 170 
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a ‘instituição humana’, enquanto a outra se preocupa com a função1 e a resposta a 
esta através do programa. 

Como afirma Rui Lobo2, na Antiguidade, o termo Collegium servia para 
definir um grupo de pessoas com a mesma profissão ou, já no contexto 
universitário, um conjunto de mestres e/ou estudantes. Só no século XIV é que a 
palavra colégio viria a ser definida como a construção que acolhe uma comunidade 
específica, sendo que os primeiros colégios europeus se distinguem dos anteriores 
hospicia e nações3, donde provavelmente derivou posteriormente a edificação. 

Por sua vez, Raphael Bluteau no seu dicionário do século XVIII define 
Collegium4 como o Lugar, em q se ensinaõ as humanidades , & as sciencias. (...) Mas, os 
que vivem juntos no mesmo lugar, & que observaõ as mesmas leys, para instruir, & 
ensinar moços estudantes, saõ propriamente, o que os Latinos chamarão de Collegium; e 
ainda define Collegial como Aquelle, q móra & estuda em collegio, ou seminario. (...) 
Mais particularmente se tóma por estudante, que vive no Collegio de S. Pedro ou de S. 
Paulo, na Universidade de Coimbra.  

Atentando às definições deste último autor e se considerarmos que os 
primeiros volumes do dicionário foram impressos no Colégio das Artes, percebe-se 
que estes vocábulos estão intimamente ligados aos Colégios Universitários de 
Coimbra – apesar de os Colégios de São Paulo e de São Pedro serem para seculares 
e o da Trindade, após estar consolidado, ser exclusivamente para regulares; é 
precisamente neste sentido e contextualizado com o ambiente específico da 
refundação da Universidade Portuguesa em Coimbra, que se torna mais fácil a 
aproximação dos seus ambientes e, consequentemente, do tema generalizado do 
Colégios.  

Como ficou escrito anteriormente, quando se começam a construir os 
primeiros colégios não existiam referências tipológicas em Portugal e daqui 
resultam os primeiros ensaios com os colégios de Santa Cruz e, posteriormente, 
com os colégios da Rua da Sofia e o Colégio das Artes – este que possivelmente 
sistematizaria, caso tivesse sido concluído e hoje existisse completo, a tipologia e o 
tema genérico dos Colégios Universitários de Coimbra.  

Como tal, neste ambiente de procura de uma sistematização tipológica, cada 
colégio acaba por ser uma experiência diferente dos modelos anteriores, devido 
também a eventuais modificações, não só consoante o sítio e o seu utilizador, – 
neste caso a ordem – mas também mediante a aceitação das inovações no tempo – 
como o surgimento da imprensa e, consequentemente, o acrescento da livraria no 
caso do da Trindade – e as situações ocorridas no processo de construção do 
colégio que a influenciam – no caso de estudo como a cedência do espaço da rua, 
ou a vontade de que nada se construísse nos terrenos a que o colégio fica 
sobranceiro. 

A procura crescente de habitação em Coimbra no século XVI, tal como o 
crescimento demográfico explosivo à época após a refundação da Universidade, 
revela que os colégios tinham como iniciativa primeira a residência que, no caso 
do Colégio da Trindade que albergava uma ordem, deveria providenciar um 
habitar temporário, comunitário e isolado da envolvente como manda a Regra – 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 A ‘instituição humana’ do universo Kahniano é relativo ao modo como os habitantes se devem sentir 
acolhidos pela nova obra, a sua vontade de existência; enquanto a função é uma expressão física do 
programa. MARQUES ABREU, Pedro – in Palácios da Memória II, Vol. I – Secção Teórica — pp . 
172 –173 
2 LOBO, Rui – Os Colégios Universitários de Coimbra, Enquadramento e Seriação Tipológica, in 
Monumentos nº 25 — p. 32 
3 Hospicia era uma casa arrendada onde apenas vivem comunidades espontâneas e uma nação era, 
como as da Faculdade das Artes de Paris, uma casa arrendada organizada segundo a proveniência dos 
estudantes. Op. Cit. LOBO, Rui — p. 32 
4 Para ver estes significados, assim como o de Collegiada, consultar anexos. BLUTEAU, Raphael – in 
Vocabulário Portuguez e Latino, Aulico, Anatómico, Architectonico, Bellico, Botânico, Brasílico, Cómico, 
Critico, Chimico, Dogmatico... Autorizado com Exemplos dos Melhores Escritores Portugueses, e 
Latinos..., Vol. II — pp. 374-375 
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uma casa sob o mecenato como refere Blueteau acerca dos colégios; inicialmente 
da rainha D. Catarina e, posteriormente, de alguns ilustres habitantes do burgo. 

Contudo, José Eduardo Horta Correia1 refere-se aos colégios como locais de 
residência, de estudo e por vezes de ensino, o que, relacionado com a Regra e o 
grande propósito da redenção dos cativos, faz todo o sentido, uma vez que, além do 
que atrás foi referido, a aprendizagem da oratória era fulcral para promoverem o 
ambicionado discurso ideologicamente desarmado com os muçulmanos, que 
mantinham os cristãos em cativeiro. 

Além disto, também o estudo introdutório de António Vasconcelos acerca dos 
Colégios Universitários de Coimbra, realça que a localização pretendida para a sua 
implantação eram sempre as proximidades da Universidade, o que com o 
surgimento das aulas e a livraria no corpo do edifício, revelam que o tema principal 
é a aquisição e a sedimentação do conhecimento: possibilita o homem que estuda, 
que se foca sobretudo nas trocas de conhecimento e na aprendizagem pela observação do 
seu igual e dos outros sujeitos, mais do que a didáctica ou a residência.  

Assim, enquanto um todo, facilmente se compreende o Colégio da Trindade 
como uma escola-casa, onde este tema do conhecimento pela troca e observação está 
sempre patente e é oferecido, intuitivamente, ao sujeito se este quiser e a tal se 
predispuser; como tal é necessário falar da obra enquanto  morada e enquanto 
monumento2. 

A noção de morada não se afasta muito da génese que qualquer indivíduo, 
ainda que inconscientemente, possui da ideia de casa, enquanto o lugar onde está, 
bem e protegido e de onde se ‘catapulta’ para o mundo, sabendo que se essa 
experiência falhar, a casa, – a sua morada – é o porto de abrigo, a garantia de um 
retorno e de uma continuação: o seu papel é garantir o habitar, o local onde se 
concentra a identidade e portanto, é ser o lugar onde o sujeito se assimila e constrói 
o seu referencial, ou seja, é ser o seu protector – a carapaça. 

Por sua vez, o monumento, até pela raiz da palavra, está intimamente ligado 
com a memória. Contudo, não se entenda exclusivamente a memória histórica; 
esta prende-se sobretudo com a memória que constrói a identidade do sujeito: a 
que lhe oferece os referentes para lembrar a experiência do passado, mas que tem 
um papel activo na experiência do presente; que apesar da incapacidade de recriar 
com exactidão esse ambiente decorrido e discorrido dessa mesma experiência, 
oferece ao sujeito os referenciais para que se encontre consigo mesmo nessa 
situação que lhe é familiar, construindo a sua identidade. 

Com esta noção de morada percebe-se que com a concretização da 
ascendência conventual do colégio e, consequentemente, o seu fechamento para a 
rua, se formaria a carapaça que lhe conferia a protecção do mundo exterior: 
garantias que também lhe são dadas pelas características morfológicas resultantes da 
adaptação ao terreno para a concretização da ascendência, como a sua elevação face 
à rua, nomeadamente no alçado para a Couraça de Lisboa. 

Apesar das modificações a que o edifício esteve sujeito no tempo, 
nomeadamente a este nível da relação com o exterior, com a abertura dos inúmeros 
vãos para a rua, a natureza do seu isolamento face à envolvente não se perdeu3 
porque esta, na intervenção do Estado Novo, negou-se ao diálogo com o Colégio, à 
excepção da parte em contacto com o Pátio das Escolas e a Travessa da Trindade, 
cujas janelas estavam protegidas pelas árvores que até à pouco tempo existiam em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Apesar do tema do artigo em que foi referido isto, ser acerca dos claustros dos colégios na definição 
tipológica dos claustro portugueses. HORTA CORREIA, José Eduardo – Os Colégios 
Universitários na Definição das Tipologias dos Claustros Portugueses in Monumentos nº 8 
2 Novamente aqui é-me impossível discorrer acerca dos significados completos destes termos e, como 
tal, remeto para leitura do trabalho que serviu de base à estrutura desta leitura; são conceitos 
intimamente ligados com o habitar nas suas diversas matizes e que irei usar mais adiante para definir 
as partes que constituem o todo. MARQUES ABREU, Pedro – in Palácios da Memória II, Vol. I – 
Secção Teórica — p. 179 a 205 
3 É interessante notar como os taipais das, supostamente, inacabadas obras do TUJE, protegem o 
edifício do contacto com estas ruas e oferecem o entendimento de uma solução possível de projecto. 
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frente ao alçado Poente e por grande parte das janelas de frente para esse mesmo 
terreiro da Universidade corresponderem às galerias de circulação do claustro – 
meramente espaços transitórios. 

Contudo, esta protecção não deriva exclusivamente destes factores da 
envolvente ou da técnica construtiva, mas é também fruto da obstinação da ordem 
à Regra1 e, consequentemente, da humildade estilística e expressiva com que se 
apresenta e da não consolidação de algumas características arquitectónicas, como a 
falta de definição nas entradas para o colégio propriamente dito ou a constância 
volumétrica onde, à excepção da demolida livraria, pouco mais elevada, nenhum 
volume se destacaria em relação aos outros. 

A exiguidade espacial dos vazios da envolvente, em conjunto com a singeleza 
do conjunto tornam hoje o edifício pouco vistoso e chamativo, à excepção do 
alçado Poente, onde a largueza da Travessa da Trindade, deixa sentir a presença do 
templo, com o seu portal e a escadaria2 e faz com que nele se concentrem as 
atenções e se julgue por ali a entrada para o colégio – precisamente nos espaços 
onde desde sempre, programaticamente, se recolheram os usos de natureza mais 
pública e que em muito crivariam o acesso de outros indivíduos às restantes partes 
mais privadas do colégio. 

Este estudo dos alçados revela também que o alçado da Rua da Couraça de 
Lisboa é o mais diferente do restantes pelo fechamento físico para a rua e com a 
colocação dos seus vãos muito elevados, o que acentua o seu carácter defensivo e 
ajuda a manter, ainda que fenomenologicamente, a familiaridade da estrutura da 
cidade medieval3, até pela proximidade com a couraça, – inexistente após a 
reforma de Pombal – hoje substituída por edifícios, mas que mantém a estrutura 
do vazio da época.  

Assim, se atendermos ao facto de que o edifício contraria a estrutura de total 
encarceramento, abrindo-se para a rua em sítios mais reservados e muito elevados 
em relação a ela, encontramos novamente o tema da observação, agora de uma 
natureza mais contemplativa, quase controladora dos acontecimentos da cidade 
próxima exterior aos limites do burgo, do Mondego e da margem de Santa Clara, 
oferecendo-me a imagem da guarita da muralha medieval, de onde se faz o 
controlo e a defesa do território – imagem que me é reforçada pelo corte pela 
couraça de Guilherme Elsden do século XVIII, onde a nova muralha, os edifícios 
construídos no local do muro, – ainda – não estão erigidos nos terrenos de Gonçalo 
Leitão, onde tapariam este alçado do colégio, permitindo que este pudesse 
continuar a ver e ser visto, enquanto estrutura de fora da cidade. 

 
 
 
a Articulação das Partes 

 
Dado grande parte dos vãos ao nível do piso térreo estarem fechados com 

alvenaria de betão e o piso superior estar completamente demolido, a análise e 
leitura do colégio hoje, na sequência de eventos como de facto aconteceria 
primitivamente, seguindo os percursos estabelecidos, é praticamente impossível de 
recriar e, por esta razão, o processo foi a especificação do tema genérico do colégio, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Como a falta poderio económico da mesma em comparação com as outras Ordens – poder que a 
Regra obrigava a tripartir irmãmente por ela mesma, pela caridade e pela redenção. 
2 Que além de vencer o declive muito acentuado da rua, faz o casamento entre a Travessa da Trindade e 
o Colégio.  
3 O que pretendo dizer com isto, é também no sentido com que se falou na introdução da 
continuidade do espaço, como o carácter do vazio. Por exemplo, sendo eu natural de Viseu, e tendo 
percorrido várias vezes a Rua Direita – a antiga rua que ligava directamente as duas portas da muralha 
medieval – não encontro vastas referências físicas do burgo de tal período, mas a vivência do espaço 
que, por exemplo, na sua exiguidade e fechamento da envolvente como que provoca um 
prolongamento da casa para rua e oferece uma noção de um outro tempo que não é o nosso – que 
tendo conhecimento hoje de História, sei que é dessa época. 
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correspondente a cada uma das partes que articulam e animam o todo, na procura 
da confirmação da morada no seu interior e, consequentemente, confirmar o 
colégio como monumento através do despertar da identidade. 

Obviamente que o tema nas modalidades que irão ser discorridas ao longo 
deste tópico, apenas se concretiza se o sujeito que habita o espaço se predispuser a 
tal, contudo, acredito que este ambiente de escola-casa os potencia e torna possível 
hierarquizá-los mediante a maior aproximação a cada um dos significados 
individuais deste termo, – escola e casa, nesta relação simbiótica do arquétipo – mas 
o que interessa reter deste estudo individual dos espaços anímicos do todo, é que a 
sua diversidade é o que torna um colégio muito mais adaptável a novos usos, face à 
tipologia de convento do qual ascende. 

Como tal, para essa leitura individualizada do espaço, foi necessária a divisão 
por partes articuladas entre si: uma divisão que se fez considerando, essencialmente, 
que o começo das sequências narrativas se poderia dar pelas quatro entradas, de 
pelo menos quatro formas diferentes consoante a natureza do uso que se pretendia 
fazer da obra e dessas mesmas partes – o que em conjunto com outros critérios 
como a modalidade expressiva, a evolução do espaço do colégio e a sua 
sedimentação no tempo resultariam em cinco: o templo, o piso térreo do claustro, 
os pisos superiores do claustro, o pátio com o dormitório anexo e o corpo central. 

Pela ordem cronológica, aquela que terá sido a primeira porta de serventia do 
colégio seria a porta do carro, no alçado para a Rua de São Pedro, que dava acesso 
ao pátio e ao dormitório anexo, onde já por várias vezes foi referido, por 
confirmação de Frei Jerónimo de São José1, que antes do colégio ser como hoje se 
conhece, foi aqui uma rápida adaptação com a tipologia conventual, sem templo, 
às habitações pré-existentes em torno de um quintal; que estou convicto de ser o 
pátio que se conhece.  

Este terreiro, em torno do qual se encontravam os armazéns, – e depois as lojas 
– a cozinha e o refeitório no piso térreo e as celas nos pisos superiores, além de ter 
como o quarto alçado a dita desafogada vista sobre o Mondego e os limites do 
burgo, manteve sempre esse carácter de quintal privado de traseiras, quase de uma 
ruralidade doméstica; como comprovou, posteriormente, o relato de João 
Madureira de 1834, aquando da extinção das ordens, quando descreve a existência 
de videiras, laranjeiras, um limoeiro e uma cisterna; ou o levantamento de 1985, 
que refere pequenos arrumos e galinheiros – assim como as fotografias de 1999 de 
Rui Lobo – e comprovado também pela natureza programática dos seus usos à cota 
do terreno, os armazéns, assim como pela porta de serventia do carro, reafirmando, 
em parte, a teoria de José Eduardo Horta Correia, acerca do carácter de ‘recreio’ 
dos claustros dos colégios ao invés da concretização da recriação do paraíso na terra, 
do hortos conclusus medieval. 

Não obstante, este tipo específico de recreio ou a logística associada à 
manutenção do pátio, com estas tarefas domésticas conjuntas concentra em si, 
novamente se o sujeito se predispuser, uma eventual aquisição de conhecimento 
não só através da observação dos outros sujeitos mas também através da actividade 
criadora do gesto mecânico, como refere Bachelard2 – para não falar da identidade 
que carrega em si a memória da aprendizagem e descoberta pela actividade lúdica 
ou pela repetida manutenção do espaço habitável; um conforto e ludismo que, 
espacialmente, derivam da singeleza com que o edifício se expressa e da grande 
quantidade luz recebida pela ausência de uma alçado e a baixa altura do corpo do 
edifício em comparação com a largueza do pátio; luz que, pela sua reflexão esbatida 
nas cores neutras e na vegetação, não cega. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Ver nota de rodapé nº 56, p. 36, acerca da construção do colégio. 
2!Desde o momento em que trazemos as luzes da consciência ao gesto mecânico, desde o momento em que 
fazemos fenomenologia limpando um móvel velho, sentimos nascer, sob o terno hábito doméstico, 
impressões novas. (...)Benvenuta tece sobre esses episódios um comentário que torna o texto mais claro 
quando diz que a mãe de Rilke, "desde sua mais tenra infância, o obrigava a espanar os móveis e a 
fazer trabalhos domésticos". Como não sentir a nostalgia do trabalho que transparece na página de 
Rilke. BACHELARD, Gaston – in A Poética do Espaço, 1993 — p.240 a 241 
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Por sua vez, esta aprendizagem pela observação, também poderia ser realizada 
de dentro das celas, viradas para terreiro para se afastarem da rua e que 
constituiriam o espaço sagrado1 do edifício; o habitáculo enquanto morada 
individual; dado o isolamento, o espaço reflectivo por eleição, que se acentua por 
condições como a sua posição elevada e por os usos, ao nível do terreiro, 
concentrarem em si as atenções do transeunte. 

Já as entradas seguintes no edifício, na cronologia, seriam a do templo e a do 
claustro, sincrónicas e que constituiriam os acessos, provavelmente, para pessoas 
estranhas à corporação do Colégio, contudo para propósitos e sujeitos diferentes, 
apesar de terem em comum o carácter efémero do uso e darem para espaços 
directamente comunicantes. 

A entrada para o claustro, assumindo a proposta de reconstituição de 19992 de 
Rui Lobo, comprova a existência de uma portaria que, além de proporcionar a 
entrada ao centro no espaço, serviria para filtrar as entradas das pessoas que iriam 
assistir às conclusões na aula: o que revela que esta seria, possivelmente, ou para 
pessoas como estudiosos associados à Universidade ou, posteriormente à 
construção da última entrada a Norte, para colegiais hierarquicamente melhor 
posicionados na corporação da ordem, até porque neste piso do claustro, além da 
aula, existiam apenas acessos, como a escadaria nobre para o colégio e passagens 
para a igreja, como mandava a ascendência da tipologia castilhiana. 

Assim, em relação ao tema este espaço seria provavelmente o mais relacionado 
com a didáctica, mas também, como o próprio nome indica, o local onde o sujeito 
chegava às conclusões: é revelador da relação do homem com o conhecimento 
através da troca, do diálogo mais erudito e mais conhecedor, entre sujeitos, onde o 
culto, o ritual, poderia estar associado pela presença da capela no corpo da aula; 
uma relação concentrada nos oradores, críticos e ouvintes que é conseguida, 
espacialmente, pela ausência de vãos para o exterior – à excepção do vão da entrada 
e dos resguardados pela portaria – e pelo grande pé-direito que o separa do piso 
superior, onde em dois dos lados funcionam apenas galerias de circulação, muito 
pouco utilizadas e de, nas suas dependências, funcionarem usos de natureza mais 
reservada, como a livraria ou uma aula. 

Contudo, o carácter do discurso e a concentração nos oradores são também 
conseguidos espacialmente pela morfologia, devido à aula das conclusões ser a 
única dependência anexa que, além de estar aberta para o claustro, parece estar 
como que embutida no terreno sob o corpo central; pela modalidade expressiva3 
com a possível transição para a Arquitectura Chã que, novamente, dá a ideia de 
modéstia e revela a simplicidade formal do espaço; e pela luz e pelo efeito de poço 
no claustro, fruto da exiguidade do espaço que, por fenomenologia, criam a 
sensação de que este vazio se escava na terra; onde a luz entra por cima e se esfria 
pelas inúmeras reflexões, que também o antigo volume mais elevado da livraria, 
dosearia quando esta entrasse por Sul. 

Por sua vez, o templo, cuja entrada parece ser a principal do colégio, receberia 
não só os regulares da Ordem, como também os crentes e eventualmente os alunos 
– como nos anos de 1696 e 1697, onde se realizou eucaristia diária da 
Universidade – que, assim, também pelo seu cariz e o dos utilizadores, justifica o 
tema ainda hoje presente: é fácil imaginá-lo como espaço didáctico, onde se pratica 
a liturgia e, neste caso especifico da igreja, eucaristia com a homilia e, 
consequentemente, a concentração num único orador e num monólogo. Contudo, 
a Igreja da Trindade, concentra em si uma aura, como se de uma obra de arte se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Novamente é uma definição que me é introduzida no trabalho que uso como referência para esta 
leitura. Sucintamente o espaço sagrado (...) um lugar no qual o Eu pudesse ser livre, estar em paz – ser 
ele próprio –; um espaço para-mim e para-nós no qual fosse possível viver em plenitude salvaguardado. 
MARQUES ABREU, Pedro – in Palácios da Memória II, Vol. I – Secção Teórica — p. 186  
2 LOBO, Rui – in O Colégio da Trindade: Estudo do Edifício e Levantamento da Situação Actual 
3 O que por exemplo seria impossível no sincrónico Colégio de Santo Agostinho, cuja decoração, o 
estilo, exaustivamente maior e mais requintada, concentram uma maior atenção do espaço. 
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tratasse; como que se uma relação de amizade1 com o espaço se estabelecesse, à qual 
se retorna para a suspensão da atitude normal na contemplação2. 

Este seu carácter de obra de arte, em comunhão com a índole de templo, 
permite assim um encontro do sujeito consigo mesmo, na busca de um 
conhecimento introspectivo, pessoal, semelhante ao que se procura no habitáculo do 
dormitório, mas contudo diferente, uma vez que aqui, a possibilidade de 
isolamento tem que se afirmar por vontade própria desse mesmo sujeito, que 
deambula pelo único vazio do templo e que escolhe o seu espaço de habitar 
meditabundo onde, apesar de rendido e desarmado, encontra essa protecção 
característica da morada, mas ainda assim, repartida com os outros sujeitos, 
ajudando a preservar a sua identidade comum. 

O real desta mensagem despretensiosa deriva, à semelhança do restante 
edifício, não só da já dita modéstia resultante da falta de poderio económico, 
apesar de o requinte da expressão aqui ser ligeiramente mais apurado, – mesmo 
hoje sem os altares – mas também dessa ideia comum com o claustro, de que a 
igreja se enterra, se escava no solo, embora esteja bastante elevada em relação à 
Couraça de Lisboa, ajudando a essa sensação o abrigo comum. 

Esta noção, que inconscientemente quase que remete para a ideia da gruta 
primitiva – hoje reforçada pelo chão de terra saibrosa – onde o homem procurou 
abrigo, resulta da matéria, do seu peso e da robustez dos sistemas construtivos 
utilizados – que mesmo a alvenaria de betão, com que se reconstitui após a 
derrocada, mantém –  e das cores neutras dos novos  materiais e acabamentos que 
esbatem a força da luz, ao recebê-la, quase toda de Sul e dos extremos longitudinais 
do espaço, proveniente de cima, sem iluminar o tecto, de vãos sempre elevados em 
relação ao transeunte, que não lhes chega; à excepção da que vem da porta para o 
claustro, da porta da entrada que hoje se filtra pela parede do foyer e da de Norte 
filtrada pelas galerias do claustro, sob a livraria. 

Precisamente nestes pisos do claustro, onde galerias se encontrariam com a 
livraria, a aula e um pequeno corredor com celas, – estas que no alçado da travessa 
estavam sobre esta aula – encontra-se outra das partes divididas, cujo o afastamento 
das entradas para o colégio, assim como o reduzido número de dependências 
anexas, a tornam a mais isolada do restante colégio e onde, apesar da sua pequenez e 
do piso superior já não existir, encontraríamos duas modalidades distintas em 
relação ao tema.  

A livraria, apenas acessível pelo corpo central, correspondente no léxico 
contemporâneo a uma biblioteca ou a um arquivo, uma área nobre do colégio, – 
até pelo portal nobre em pedra que lhe marca a entrada – seria um vazio de um pé- 
direito alto, – interiormente, cerca de 6,5 metros até ao meio do arco – ao ponto 
de sobressair na volumetria envolvente do colégio, onde a luz, maioritariamente de 
Norte e, pontualmente, de Sul através de uns pequenos vãos junto aos beirados, 
seria boa em conjunto com a actividade temática do espaço, a aquisição de 
conhecimento pela pesquisa: a procura de conhecimento pela leitura documental. 

Já a aula e a galeria com as suas celas, que na lógica programática do colégio não 
fazem sentido, uma vez que se colocam à face exterior do claustro, junto aos 
alçados, precisamente nas paredes mais expostas ao vazio da Travessa da Trindade e 
do Pátio das Escolas, o tema especificamente é diferente.  

Estas celas no piso superior constituem um habitáculo semelhante às do 
dormitório, com essa grande diferença da exposição à envolvente aberta que, antes 
das árvores no exterior junto ao alçado Poente terem sido derrubadas, permitia 
com alguma facilidade o espreitar quase sem ser visto, onde o sujeito poderia 
aprender através da observação da envolvente e dos sujeitos exteriores – os quais 
não deveria procurar pela proibição através da clausura da Regra – e, por ventura, 
sonhar com esse ‘catapultar’ a partir da morada; a mesma sensação que se obtinha 
também a partir da aula no piso inferior, onde facilmente se imagina o estudante, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 MARQUES ABREU, Pedro – in Palácios da Memória II, Vol. I – Secção Teórica — pp. 102 a 104 
2 Op. Cit. — p. 92 
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cansado da lição, que observa e sonha o exterior do colégio que aqui, ao invés da 
vista desafogada do Mondego a Sul, como oferecia o pátio ou na loggia, deixa ver a 
azafamada vida dos indivíduos nas proximidades da Universidade.  

Quanto à última parte desta divisão do todo, o corpo central que, como já foi 
referido na morfologia, além de constituir a entrada principal de serventia do 
colégio, engancha todas estas partes do edifício, ela é constituída por esta amálgama 
de temas atrás referidos, ganhando com este casamento e esta diversidade, um 
carácter claramente de transitoriedade, apesar de ao nível do piso térreo, onde se 
sente mais concentrado o tema do pátio, da aprendizagem pela logística do 
doméstico1 – e cujo o fruto deste enganche é um corredor escuro ao centro, em 
ambos os pisos, de fraca qualidade espacial, cuja falta de luz o transformaria, 
certamente, num espaço mais exíguo. 

Contudo, ao nível do piso superior, apesar de continuar a existir o dito 
corredor iluminado apenas nas extremidades, a repartir o corpo, – que se manteve 
até antes destas demolições de 2009 – o espaço, cujo carácter seria muito mais 
reservado, permitia com relativa facilidade a rápida transição entre áreas e temas: 
como o do conhecimento pelo conviver entre sujeitos, pela tertúlia na loggia de 
recreio, o pela pesquisa na livraria ou até pela relação com a didáctica nas aulas 
adjacentes. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 É curioso notar que quase um século após a extinção das ordens surge uma taberna nas 
proximidades da antiga cozinha e refeitório, que se manteria até ao começo deste século, apesar deste 
espaço, a antiga taberna d’O Pratas estar virado para o lado do claustro. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

The Cello Player – Edwin Dickinson1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Edwin Dickinson – The Cello Player, 1924-1926, de Young Museum, óleo sobre tela, 152x122cm; 
http://chasingtailfeathers.tumblr.com/post/23605591626 
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III – INTERVIR 
 
 
a) O Cliente 

A pertinência do cliente para a execução deste trabalho vem sobretudo do que, 
desde o início, me propus a tentar atingir: uma intervenção coerente que revalide a 
permanência do Colégio da Trindade, por crer que esta entidade, Universidade, é 
uma variante fulcral a ser articulada no sistema de relações que é a arquitectura. 

Como tal, ponderei-o como alguém que pretende algo muito específico, 
como de resto desde sempre aconteceu, influente na definição de certos limites da 
obra, mas aqui, aberto e receptivo a uma crítica construtiva, ao ponto de ser capaz 
de alterar o programa inicial pretendido, uma vez que o seu maior interesse, 
pressupõe-se, está na recuperação de um imóvel que é património e cuja 
manutenção, devido ao avançado estado de degradação, é dispendiosa.  

A actual detentora do edifício, como é sabido, a Universidade de Coimbra1, 
foi o grande catalisador da ascensão da cidade no panorama nacional, continuando 
a ser a grande responsável pela sua afirmação, hoje também a um nível 
internacional; uma distinção que acontece não só pelo reconhecimento dos 
resultados obtidos com a qualidade de ensino praticado na instituição, mas 
igualmente pelo seu valor histórico e patrimonial, funcionando como pólo de 
atracção turística2.  

Também localmente, ainda hoje continua a ser preponderante no 
desenvolvimento da cidade, nomeadamente em torno dos pólos mais recentes, 
atraindo temporariamente gentes jovens dos mais variados pontos do país, 
acabando alguns, inclusive, por lá se fixarem. 

Assim, o facto de o cliente ser uma entidade com tamanha responsabilidade 
pela urbe e pelo seu desenvolvimento, levou-me a repensar o seu posicionamento 
na realidade local actual; qual o seu papel no futuro próximo nesta relação 
intrincada e indissociável com o meio – uma responsabilidade que o Colégio da 
SS. Trindade, enquanto parte deste complexo, também herda. 

Além destas considerações, com a já referida democratização do 
conhecimento e da comunicação3, parece-me que, a curto médio prazo, o espaço 
da Universidade deve ser ponderado, não só pela nova – ou mais vincada – 
rivalidade4 com as suas congéneres internacionais, mas também pelo facto de 
alguns dos seus espaços físicos poderem deixar de ter utilidade. 

 A meu ver, no caso concreto da UC, equacionam-se duas grandes 
possibilidades para a continuidade desta relação de desenvolvimento conjunto 
com o meio.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Para ser mais preciso, o edifício pertence à Faculdade de Direito. 
2 Candidata desde Janeiro de 2012 a Património Mundial da UNESCO 
3 Por exemplo, na Arábia Saudita, devido à segregação sexual que impossibilita ou reduz ao mínimo o 
contacto entre pessoas non-mahram de sexos opostos,  as mulheres têm aulas por vídeo-conferência 
em casa ou em salas, sem que os professores do sexo masculino as vejam.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Women's_rights_in_Saudi_Arabia — consulta 11.12.2012 
Também algumas universidades, como Princeton ou a Universidade de Londres, em conjunto com as 
novas plataformas online, oferecem cursos superiores gratuitamente aos interessados em diversas 
regiões do mundo. 
http://p3.publico.pt/actualidade/educacao/5200/queres-estudar-gratuitamente-em-princeton-ou-
stanford — consulta 31.09.2012 
4 Não falo de cursos que, por estarem relacionados com investigação, nos obrigariam a uma presença 
física no tempo e no espaço mas, novamente a título de exemplo, imaginemos um aluno natural de um 
meio pequeno, sem poder económico-financeiro ou sem interesse em mudar-se do local, que pretende 
licenciar-se em História da Arte e consegue ter acesso à Biblioteca Digital da Universidade e às aulas, 
conferências e seminários por vídeo-conferência. Ou outro, porque há de determinado professor com 
quem todos gostaríamos de ter aulas, só leccionar um grupo restrito de indivíduos? Falo de mudanças 
ainda difíceis de prever, que obviamente dependem da aceitação das massas. 
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Destas, a primeira será a mais ligada ao turismo com a manutenção e 
incremento do valor patrimonial; uma estratégia que me parece já não ser de agora, 
se tomar em conta os arquitectos – autores – que intervieram, ou têm projectos por 
construir nos diversos pólos, nomeadamente no complexo histórico do Pólo I, 
como o Auditório da Faculdade de Direito de Fernando Távora, o projecto da 
Biblioteca de Direito de Álvaro Siza, o do TUJE no Colégio da SS. Trindade de 
Manuel Mateus ou o Plano de Pormenor da Alta de Gonçalo Byrne.  

Já a segunda hipótese, será a Universidade dar continuidade ao processo de 
educação, apoiando e acompanhando a emancipação dos seus estudantes, isto é, 
criando infra-estruturas que lhe permitam lançarem-se ao mercado trabalho e, 
sempre que precisem, terem o apoio da academia, dinamizando-se mutuamente, 
criando parcerias – e também neste sentido foram dados os primeiros passos como, 
entre outros, a criação da incubadora de empresas1 de base tecnológica, em parceria 
com o Instituto Pedro Nunes, ou do BioCant2. 

No que respeita ao Colégio da Trindade como se sabe, desde pelo menos 
1988 que a UC pretende lá construir o Colégio Europeu, onde funcionaria um 
espaço reservado a docentes e a actividades de investigação e que, em termos 
espaciais, não variaria muito do pretendido na permuta para o programa do TUJE 
– usos que com a análise e estudo do edifício, penso serem compatíveis com a 
organização espacial do colégio. 

A minha proposta, na impossibilidade de poder contribuir com um projecto 
de autor que incremente o valor patrimonial da Universidade, é algo que evidencie 
o património existente, – que parece ter sido esquecido – o Colégio, e que, 
paralelamente, o enquadre com a segunda aposta de desenvolvimento da UC: uma 
estratégia que se me afigurou como a adequada perante os novos pressupostos da 
liberalização do conhecimento e da comunicação; que disponibilize as condições, 
caso se pretenda, para que se dê o passo seguinte da metamorfose dos recém-
graduados e micro-empresas encubadas, com apoio da Universidade, ajudando a 
fixar mais gentes e empresas na cidade, ao invés de os obrigar a partir para outros 
meios. 

Neste sentido, após a leitura e optando por uma estratégia com este teor, o que 
proponho para o Colégio da SS. Trindade é um programa cujo carácter coincida 
com estes parâmetros, mas sobretudo que seja compatível com o edifício, 
permitindo a sua regeneração e reinserção no meio. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Que em 2010 alcançou o primeiro lugar no concurso internacional de incubadoras de base 
tecnológica.  
https://www.ipn-incubadora.pt/si/event/dataEvent.do?elementId=656&s=1 — consulta 13.11.2012 
2 Um parque localizado em Cantanhede dedicado exclusivamente à biotecnologia e ao seu 
desenvolvimento, com o objectivo de atrair investimentos para a região centro. 
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b) da Efemeridade e Flexibilidade do Programa 
 

Além do entendimento do cliente enquanto entidade, o cuidado com a 
escolha do programa prendeu-se, igualmente, com sua efemeridade perante a 
arquitectura e na sua relação com o meio, ou seja, o tipo de uso altera-se ou 
extingue-se e o construído fica, como o próprio Colégio da Trindade demonstrou; 
assim como também os hospitais nos conventos1 da Colina de Sant’ana, que 
estudei no semestre anterior, me comprovaram na relação da pré-existência com o 
meio, fulcral para a optimização e escolha do programa – e vice-versa, depois deste 
aplicado ao edifício, irá condicionar o próprio meio, de forma mais ou menos 
evidente2. 

No que concerne à relação com o meio, o Colégio da Trindade é um 
elemento que hoje tenta, claramente, esbater o limite entre a Universidade e a 
cidade, que a Reforma do Estado Novo veio definir e que, francamente, não sendo 
esse o objectivo do estudo, não compreendo se é, verdadeiramente, uma má 
atitude de projecto ou não, até porque com a cisão acabam as distracções 
mundanas que advinham do binómio, apesar de que, com esta intervenção, se ter 
perdido a memória viva de um pedaço de história significativo, pelo menos da 
Universidade na relação com a cidade. 

Como tal, julgo que compete ao programa que irá ocupar o colégio, ajudar à 
transição entre zonas sem tomar partidos, sem esquecer o mais importante, a 
compatibilidade com o próprio edifício, para que o seu uso não se torne sofrido e 
que torne possível uma resposta conciliável com todas as problemáticas: a que o 
coworking3 soube responder. 

No princípio, enquanto conceito, a principal vantagem do coworking foi o 
repartir dos custos no aluguer de um espaço de trabalho por pessoas sujeitas ao 
isolamento de trabalharem em casa, onde frequentemente se perdiam nas pequenas 
distracções; contudo, a possibilidade de partilha de conhecimento, de entreajuda e 
sinergia de esforços entre profissionais de áreas distintas, foi rapidamente vista 
como uma mais valia que levou à sua popularização.  

Hoje naturalmente, passadas quase duas décadas desde o seu surgimento, o 
conceito evoluiu e espraiou-se, chegando igualmente a Portugal, – havendo dois 
espaços em Coimbra4 – em que provavelmente a referência maior será a CoWork 
Lisboa5, que ocupou uma série de espaços vagos na LX Factory. 

Apesar da evolução a que esteve sujeito, no que toca aos âmbitos do termo e 
no que concerne ao espaço, o tipo de utilização pelos coworkers assim como o 
carácter comunitário do conceito, continuam a oferecer as pistas necessárias ao 
entendimento de como deve ser este lugar de partilha e sedimentação do 
conhecimento – um carácter que creio coincidir com o tema genérico dos 
Colégios Universitários de Coimbra. 

Espacialmente, a primeira tendência do coworking foi a do open-space, por 
onde os postos de trabalho – as secretárias – se encontravam distribuídos, 
permitindo aos coworkers as relações de permuta de conhecimentos. Hoje, estando 
também aberto a micro-empresas, o cariz do espaço alterou-se ligeiramente, 
sobretudo quando considerado que os utilizadores não possuem um horário de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Estes conventos são desocupados em 1834 com a extinção das ordens, e rapidamente ocupados com 
os hospitais, numa altura em que a colina era muito menos densa em construções do que hoje e, 
supostamente, por estarem mais altos estarem menos sujeitos às doenças que se julgava serem passadas 
pelo ar – num contexto tecnológico completamente diferente. Actualmente há a intenção de transferir 
este pólo hospitalar para o novo Hospital de Todos-os-Santos em Marvila. 
2 A título de exemplo, em caso de urgência médica será muito mais fácil chegar ao novo Hospital de 
Todos-os-Santos do que aos que irão ser substituídos na Colina de Sant’ana – Capuchos, Santa 
Marta, e São José – onde se é obrigado a ir ao centro da cidade. 
3 É um conceito cuja origem se julga nos EUA, São Francisco, no final da década de 90.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Coworking — consulta 13.12.2012 
4 O Cowork.Coimbra e a Connect Coimbra, espaços que foram no início ocupados por arquitectos. 
5 Que também usei como referência para elaboração do programa.  
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trabalho fixo. Assim, é necessário que ao open-space – ao lugar de trabalho – sejam 
acrescentadas áreas e valias, como o estar aberto permanentemente, o fazer a 
hierarquia dos tipos de trabalho e de trabalhador, o satisfazer necessidades básicas 
como a higiene ou a alimentação, o garantir o recreio, o descanso e o permitir as 
reuniões e apresentações públicas de trabalhos.  

No começo, os principais utilizadores deste tipo de espaço começaram por ser 
freelancers e jovens entre os vinte e os trinta anos, normalmente associados aos 
cursos das artes, mas hoje, apesar de continuarem a ser o grupo dominante, existem 
cada vez mais pessoas de outras áreas e faixas etárias distintas, estando, inclusive, 
algumas empresas a testar modelos em que atribuem os postos de trabalho aos seus 
empregados nestes locais. 

Contudo, a característica mais marcante destes espaços é a ocupação de uma 
pré-existência. Como o tempo de utilização feito do posto de trabalho é 
indeterminado, ou melhor, é determinado exclusivamente pelo utilizador, não 
interessa a este comprá-lo, o que implica assim a ocupação ou apropriação 
temporária de um posto e a existência de uma entidade detentora do espaço, que o 
aluga. 

Portanto, o que pretendo para o edifício é, então, que seja uma mistura de 
ninho de empresas com este conceito, onde o papel da Universidade é o de 
mecenas, contribuindo com aluguer do espaço a custos acessíveis, e de apoio a 
empresas e trabalhadores independentes, ou associados à universidade, – um pouco 
como fez a Google1 em East London, criando um espaço de coworking de base 
tecnológica – cujo contacto com o meio académico seja uma mais valia. 

Deste modo, com este tipo de programa, cuja flexibilidade é patente, 
permitiu-me, facilmente, a sua hierarquização e adaptação ao conjunto de espaços 
do colégio, também eles hierarquizados e já articulados entre si, correspondendo, 
suponho, às expectativas do cliente, oferecendo-me a possibilidade de conseguir a 
tão pretendida intervenção estruturada e coerente.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Obviamente que a escala que pretendemos é muito mais modesta. Falamos de um edifício de sete 
pisos que a Google ocupou East London, http://www.campuslondon.com/ 
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Programa: 
A escolha do programa prende-se com a manutenção da adaptabilidade das áreas 
do colégio, – uma característica intrínseca à tipologia – com o utilizador e as 
estratégias do cliente – um espaço que inclusive, o cliente pode alugar a entidades 
externas, podendo tirar lucro, também económico, do espaço. 
 
 
I – ESPAÇO POLIVALENTE DE MOSTRAS 
 
Salas polivalentes: exposições e auditório 

- exposições temporárias 
- speed meeting business, speed networking... 
- conferências 
- exibição de filmes 
- espaço performance 

 
Salas de apoio:  
 - camarim ou sala de reunião, sala de espera. 
 
Portaria | Foyer de Entrada 
Instalações sanitárias e áreas de apoio. 
 
 
II – ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS 
 
Gabinetes de Direcção 
Salas de Reunião 
Arquivo 
 
 
III – CANTINA 
Sala de refeições e cafetaria 
Cozinha e área de serviço 
Dispensa 
Instalações sanitárias e balneários 
 
 
IV – ÁREAS DE TRABALHO 
 
Open space de trabalho 
Gabinetes individuais 
Unidades de trabalho autónomas (PME’s, Grupos, Indivíduos...) 
Sala de convívio | recreio 
Áreas de cacifos | arrumos 
Instalações sanitárias  
 
V – ÁREAS TÉCNICAS E DE APOIO 
 
Creche – dos 8 meses aos 3 anos (filhos de coworkers, excepcionalmente externos) 
Instalações sanitárias 
Circulação – escadas e elevador para 4 pessoas 
Portaria 
Arrumos 
Áreas Técnicas 
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c) da Leitura à Intervenção 
 
O objectivo deste tópico não é ser uma memória descritiva acerca da técnica 

construtiva, mas sim uma memória justificativa das intenções para os espaços: o 
produto da leitura realizada no capítulo anterior. 

Contudo, apesar da leitura da pré-existência que, só por si, já oferece soluções 
para a intervenção no edifício em consonância com o espaço, não pode ser 
esquecido que o Colégio da SS. Trindade pertence a um período histórico crucial 
do desenvolvimento da urbe, tanto que, desde Janeiro de 2012, faz parte do 
conjunto candidato a Património Mundial da Unesco. 

Como tal, tive que procurar na intervenção manter a leitura do tema, tendo o 
cuidado de respeitar o testemunho da adaptação ao meio urbano: a característica 
mais relevante das tipologias colegiais conimbricenses – embora creia que o seu 
valor resida no conjunto e, portanto, tal não dispensou a leitura da Carta de Veneza 
(1964), dos quais saliento1 o artigo 9º, o artigo 12º e o artigo 13º. 

Ainda assim, a operação de ‘restauro do monumento’ que se pretende, não é do 
mesmo carácter como se, por exemplo, do Mosteiro dos Jerónimos se tratasse e, 
portanto, existe um espaço de manobra para procurar com a pré-existência, uma 
intervenção verdadeiramente do âmbito da arquitectura, – até segundo o artigo 9º 
– um restauro que acompanhe a contemporaneidade, proporcionando uma solução 
optimizada e harmoniosa com o meio em que se insere. Como tal, posso afirmar 
que a intervenção começou nos tópicos anteriores com a ponderação do cliente – 
enquanto entidade de peso na urbe, condicionadora do seu espaço – e, 
consequentemente, a procura de um programa que se entrosasse com estes 
parâmetros e que, sobretudo, encaixasse harmoniosamente com o edifício, 
garantindo a articulação e  fidelidade do espaço à sua vivência. 

Considerado o trinómio cliente, valor patrimonial e meio, a intervenção no 
espaço, propriamente dita, pode dizer-se que começou com a recuperação da 
antiga volumetria do edifício, sem um destaque exagerado2 para os volumes 
reconstruídos e respeitando a Pátio da Universidade, sempre com a preocupação da 
sua leitura enquanto um todo, articulado nas suas partes anímicas e com a 
preocupação da leitura, não só tipológica – nesta, através da recuperação de 
volumes essenciais como a loggia, a livraria e a aula das conclusões. 

Mesmo assim, só por si, esta atitude de projecto não é suficiente para a 
percepção do edifício enquanto conjunto articulado e, como tal, o entendimento 
da matéria com que se constrói e com que o vou (re)construir, nomeadamente ao 
nível do exterior3, foi essencial para que se tornasse possível essa percepção e se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Artigo 9º — O restauro é uma operação que deve ter um carácter excepcional. Destina-se a conservar 
e a revelar os valores estéticos e históricos dos monumentos e baseia-se no respeito pelas substâncias 
antigas e pelos documentos autênticos (ou seja pela antiguidade e autenticidade). O restauro deixa de 
ter significado quando se levanta a hipótese de reconstituição; numa reconstituição, qualquer trabalho 
complementar, que se reconheça indispensável por causas estéticas ou técnicas, fica condicionado a 
uma conciliação ou harmonia arquitectónica(continuidade) e terá que acusar a dará de intervenção 
(modernidade). O restauro será sempre precedido e acompanhado de um estudo arqueológico e 
histórico do monumento. 
Artigo 12º — Os elementos destinados a ocupar as falhas existentes devem integrar-se 
harmoniosamente no contexto, tendo que se distinguir das parte originais, a fim de que o restauro não 
falseie o de arte e de história 
Artigo 13º — Os acrescentos não podem ser tolerados a não ser que respeitem todas as partes 
interessantes do edifício, o seu quadro tradicional, o equilíbrio da sua composição e as suas relações 
com o meio envolvente. 
2 Como tal, os novos vãos rasgados, tanto na cobertura como nestes volumes, têm o cuidado de 
também ao nível da matéria não sobressaírem do resto, optando assim por materiais de cores mais 
neutras. 
3 Por exemplo, quando a igreja foi reconstruída após a derrocada de 1988, dado o telhado do edifício 
ser muito visto, nomeadamente do pátio da Universidade, a utilização de telha industrial de aba e 
canudo na sua cobertura fazia com que ela se distinguisse do resto do edifício, cuja telha de canudo era 
de fabrico artesanal. 
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contasse a história1 de ‘sobrevivência’ do edifício nos últimos séculos: a opção 
foram materiais cuja base, ou pelo menos a ascendência, – como no betão – seja 
natural, não só pela relação com a cor, mas também pelo facto de estes 
envelhecerem, como demonstram os utilizados no colégio, enquanto que, ao invés, 
a grande parte dos materiais ditos sintéticos de hoje, com a patine do tempo se 
estraga e deteriora; contudo, eventualmente, não quer isto dizer que não se utilizem 
os deste grupo, nomeadamente no interior, até porque lidando com um programa 
capaz de ser hierarquizado pela natureza do uso e pela sequência narrativa da 
vivência do espaço, tal situação se torna possível. 

Logo, o passo seguinte neste entendimento do todo na intervenção, prendeu-
se com a reconstituição da ascendência conventual do edifício na sua relação com a 
envolvente: para a confirmação dessa protecção enquanto morada e, 
consequentemente, o retraimento que o edifício garante do exterior, para o qual 
agora se encontra aberto com os inúmeros vãos.  

Antigamente, o reduzido número de janelas não permitia o contacto visual 
entre interior e exterior e, mesmo quando passou permitir, a utilização de janelas 
com os inúmeros caixilhos continuava a acentuar a definição deste limite: hoje, a 
utilização de vãos com tais caixilhos recria uma sensação passadista, pelo que a sua 
utilização a priori me pareceu inadequada, até segundo o já referido artigo 9º da 
Carta de Veneza e, portanto, a solução passou pela utilização de vidro fosco2, que 
ajuda a controlar esse limite e constitui uma intervenção de carácter mais 
anacrónico; não tão agressiva ao nível do isolamento, uma vez que o novo 
programa, apesar de tudo, permite alguma flexibilidade nesse sentido. 

Quanto à aplicação do programa – também ele já um fruto da leitura, em 
conjunto com as diversas situações estudadas – começando pelo espaço do templo 
e do piso térreo do claustro, foi aqui que inseri os espaços polivalentes que 
correspondem às zonas mais públicas, onde serão mostrados os trabalhos 
desenvolvidos pelos utilizadores do colégio, ou de eventuais grupos ou empresas 
que pretendam alugar o espaço à Universidade com esse intuito, o da exposição de 
trabalho e de conhecimento: que atribuem uma índole a estes espaços semelhante à 
primitiva; enquanto nos restantes espaços do colégio se concentram, 
maioritariamente, espaços de trabalho e as restantes áreas complementares a este 
uso. 

Já ao nível da matéria, dado o claustro e a igreja concentrarem áreas fulcrais 
para o manter da tipologia e terem este uso de natureza mais nobre, ou menos 
quotidiana, a opção, dentro dos parâmetros anteriormente definidos, foi escolha 
de materiais igualmente mais nobres e de índole mais clássica para que, em 
contraste com os materiais menos ‘requintados’, ou de nobreza não tão aparente, 
das restantes zonas mais ditas quotidianas, estes locais ganhem uma certa noção de 
valor: para que, no fruidor que utiliza o resto do edifício, se crie quase 
simbolicamente este desejo e sonho de ali chegar  àquele nível e que tal garanta, de 
certa forma, a erudição do que ali se vai mostrar – e, como tal, a vivência nos outros 
espaços apenas pode proporcionar, estratégica e pontualmente, o contacto visual 
com estas áreas.  

Relativamente ao espaço do templo, a grande preocupação foi sempre o não 
estragar esse carácter de obra de arte que referi na leitura; uma essência que, 
actualmente, após a reconstituição procedente à derrocada, ganhou novo ânimo, 
reforçado pela luz reflectida na cor dos novos materiais em bruto – o betão – em 
comunhão com os pré-existentes – a cal e a pedra. Nestes termos, a intervenção na 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Uma vez que a destruição das paredes que faziam a compartimentação interna no piso 0 e piso 1, 
procedeu ao palimpsesto da vivência do espaço.  
2 A colocação do vidro em todos os vãos do edifício é sempre à face interna, para que na leitura as 
fachadas tenham sombreamentos e se melhore a percepção do comprimento e do desenho do alçado, 
nomeadamente no da Rua José Falcão.  

67. Estudo da luz natural da Igreja, 2012 - 

 

66. Estudo de projecto luz, em foco na nave, 
2012 ---- 

 

65. Estudos de projecto de luz na Igreja, 
2012 ---- 
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igreja processou-se, sobretudo, através da materialidade do chão1 e das superfícies 
que tapam os vãos que, consequentemente, filtram a luz que entra; luminosidade 
que, quando artificial, após os estudos da sua colocação, se pretende regulável na 
temperatura e ajustável nalguns elementos, consoante o uso específico e pontual 
que se fará do espaço, ora mostrando mais, ou menos, o desenho da arquitectura do 
templo, adaptado à natureza programática do seu uso pontual. 

Já as áreas adjacentes à igreja, como a sacristia e a câmara nas costas da capela-
mor, foram pensadas como salas de apoio e salas de espera para oradores, enquanto 
que ao nível do coro se elimina a parede da sala de projecções, ganhando-se 
novamente o ritmo da métrica original e a percepção do vão do portal da igreja; 
por sua vez, na entrada, com o manter da parede que separava a nave da entrada do 
antigo tribunal, assumiu-se o foyer2, por onde se realiza o acesso ao coro e, na 
intervenção, mediante o uso, o acesso ao claustro através de uma porta que dá 
acesso a uma área polivalente no local das antigas portarias do claustro e cujos 
painéis pivotantes, agora introduzidos, permitem a sua adaptação ao uso 
pretendido. 

Já aqui no piso térreo do claustro, além desta intervenção no espaço da 
portaria, realizou-se outra de carácter mais permanente e tipológica com a 
recuperação da aula das conclusões, intimamente ligada à métrica original do 
espaço através das arcadas3 coincidentes para ele abertas. Além desta intervenção, 
optei por colocar um espelho de água no centro no pátio, que permite não só 
iluminar à noite4 através de luz reflectida, assim como acentuar a imagem do poço, 
do fundo da caverna, obrigando as pessoas a deambular em seu torno abrigadas pela 
galeria e, caso haja uma aula no espaço, que as obriga afastarem-se para outras zonas 
senão quiserem assistir. 

Ainda no claustro, é também possível fazer o acesso a outros espaços do colégio 
como para a igreja através da abertura pré-existente, onde agora é possível o 
fechamento também com um painel de correr; ou como o acesso pelo local da 
antiga escada de aparato, através um corredor que vai dar ao vão de escadas, ao 
elevador e às instalações sanitárias de acesso ao corpo central – que nesta sequência 
revela os problemas derivados da falta de luz. 

O local onde estes acesso irão dar no piso superior corresponde ao átrio e às 
costas da cafetaria, a partir de onde se faz o acesso às restantes valências do edifício 
como o pátio, as salas de trabalho no piso superior ou as salas de reunião e gabinetes 
administrativos nas dependências Poente do claustro.  

Já no corpo central, no piso superior, que continua a manter o carácter da 
transitoriedade e faz o casamento dos diversos espaços e temas correspondentes, a 
grande preocupação foi o casamento da estrutura5 e a compartimentação interna 
de acordo com a luz e o conforto acústico necessários aos diferentes tipos de 
trabalhos; uma vez que dado a sua largura e comprimento, cerca de treze por de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 A utilização de um pavimento clássico de madeira foi a opção, uma vez que em termos acústicos, 
ajuda um a pouco a diminuir o eco e cria aquele ranger característico, que tantas vezes lembra a igreja. 
2 Uma separação que, apesar de não pertencer à tipologia original, será acentuada por uma parede em 
frente ao acesso pelo foyer, para a recriação da imagem entrada lateral na igreja. Esta parede, nas suas 
dimensões, – tanto na sua colocação no espaço como nas suas proporções – tem a preocupação de 
garantir o tempo decorrido no percurso da entrada, com uma tensão na exiguidade do espaço do 
corredor cria e das suas medidas, de maneira a que a surpresa e perplexidade no espaço se acentue – e 
esta se leia como acessório, sem competir com os restantes elementos arquitectónicos do templo. 
3 Arcadas que existem como originalmente nesta parede, mas estão preenchidas com alvenaria. 
4 Para a superfície ficar espelhada à noite, e aumentar a sensação de poço, a luz deve vir de cima. Na 
impossibilidade de ter pontos de luz escondidos optei pelo assumir dos candeeiros, desenhá-los e 
colocá-los ao nível das arcadas. 
5 Antes destas demolições o corredor central também era estrutural – além de ser uma presença que 
ainda se sente, nomeadamente pelo desenho dos vãos nas suas extremidades. A opção passou por 
alinhar os pilares e vigas com o seu limite, e criar a reticula procurando a parede existente da capela 
mor (já por si autoportante) e os alinhamentos com os caminhos definidos no pátio – que por sua vez 
foram definidos em função das origens e destinos dos percursos, da compartimentação espacial do 
pátio e através do alinhamento pré-existente da porta do carro com a galeria Sul do claustro.  

69. Estudo da luz e do espelho de água no 
claustro, 2012 - 

 

68. Estudo da luz artificial na Igreja, 2012 - 
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trinta e seis metros, a sala de trabalho – o open space – é demasiado grande, 
concentrando mais luz mas demasiada gente e ruído.  

Passando a solução por uma compartimentação da sala, mais ou menos 
evidente, a qualidade lumínica, essencial para tornar o espaço também ele mais 
confortável, perde-se no interior do corpo, dada a sua largueza – o que também 
acontece ao espaço do novo refeitório, colocado no local do antigo, que possui 
apenas janelas a Nascente, no alçado para o pátio – e assim, a resposta a este 
problema foi encontrada com a construção de poços de luz, que a levam das 
clarabóias aos pisos inferiores, fragmentam o espaço e permitem, dado a existência 
de caixa de ar considerável, o isolamento acústico necessário em alguns pontos de 
contacto entre zonas de trabalho díspares – áreas que também são divididas para o 
aproveitamento das águas furtadas e criação de gabinetes de trabalho individuais.  

Por sua vez, já no piso superior, nas dependências a Poente no claustro, 
acessíveis a partir do corpo central, encontram-se repartidas, como já foi dito, entre 
salas de reuniões no piso inferior e gabinetes administrativos no piso superior, com 
acesso directo ao arquivo no espaço da antiga livraria1 – e cujo o acesso a estas 
últimas se faz pela galeria interna do claustro, para não expor os transeuntes à galeria 
exposta ao Pátio da Universidade, sendo esta apenas utilizada para fazer o acesso à 
sala de reuniões, usada esporadicamente no piso intermédio. 

Já no pátio e no corpo anexo, cujo carácter sempre foi o mais privado, o 
espaço da ruralidade doméstica, desenhou-se um novo caminho2 e tentou recriar-se 
este ambiente com a recuperação do alçado perdido3, após a edificação dos prédios 
na fronteira do terreiro; combinando, à imagem dos ‘jardins suspensos da Alta’, 
árvores de formas e alturas diferentes, que permitam aos fruidores espreitar a rua 
mas sem serem vistos, através de vegetação cujo o porte não ultrapasse em muito  os 
7,5 metros4 e de folha perene, para que no Outono não se perca novamente a 
fachada e se escondam (d)os ditos prédios; e, se possível, que através da flor e do 
fruto, com essa imagem e cheiro, dêem a noção do tempo ou da estação, que 
despertem essa memória do rural. 

Para existirem estas árvores, a cozinha enterrada no pátio – para que as cargas e 
descargas possam ser feitas à cota da rua, no cruzamento da Couraça com a Rua de 
São Pedro – deve afastar-se desse limite para que as árvores possam criar raiz e para 
que junto das paredes do corpo do dormitório se possam colocar os sistemas de 
extracção de cheiros – como tal será iluminada por clarabóias ou poços.  

Ainda nesta procura pelo doméstico, o corpo anexo do dormitório incorpora a 
creche nas dependências Nascente, para que se lhe possa ter acesso pelo exterior e 
possa funcionar autonomamente, assim como unidades autónomas de trabalho5 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 A livraria que, entrando novamente no esquema da aplicação do material explanado anteriormente, 
será toda forrada a madeira para se tornar mais quente com a luz reflectida na matéria e também para 
permitir uma maior qualidade acústica para o espaço – tematicamente, de pesquisa e leitura. Neste 
caso, em conjunto com a matéria, garante-se um posto mais alto sua hierarquização dos espaços do 
colégio, visto ser uma das áreas de referência para antiga tipologia. Além disto, os vãos virados para o 
claustro não serão em vidro fosco como os das restantes dependências para que o sujeito perceba o 
passo seguinte – a chegada às áreas mais nobres – e reflectir nisso só, num espaço que se quer de 
silêncio e isolamento do restante grupo de sujeitos que utiliza o edifício. 
2 Este caminho, que se distingue da superfície pavimentada pela estereotomia, além de indicar o 
caminho mais curto desde a recepção à creche – cujos vãos de entrada/saída são os mais proeminentes 
no terreiro – utilizei o seu alinhamento para melhor casar o pátio com a métrica/disposição do 
colégio, – nessa procura de articular o todo – nomeadamente ao nível estrutural, da compartimentação 
interna e do desenho da cozinha aqui enterrada. Não que um alinhamento ortogonal e paralelo com o 
edifício não funcionasse, mas assim além de relacionar os dois vãos mais destacados do pátio, de 
anúncio de uma entrada, reafirma a intervenção nova no edifício. 
3 Como fizeram os antigos habitantes do colégio, de maneira mais ou menos consciente, como 
comprovam as fotos de 1999 de Rui Lobo. 
4  Aproximadamente a cota a que esses edifícios possuem os vãos. 
5 Estas unidades autónomas de trabalho de uso adaptável, por exemplo às unidades residenciais que a 
Universidade pretendia com a construção do CEUC, são de duplo pé direito, permitindo o diálogo 
entre pisos e o controlo de quem se encontra no piso superior, oferecendo entre elas espaços mais 
variados e valias como instalações sanitárias completas e kitchenette.  

70. Estudo iluminação através de poços no 
corpo do edifício, 2012 - 

 

71. Estudo do quarto alçado com árvores 
no pátio, 2012 - 

 

72. Estudo do quarto alçado com árvores e 
as dependências enterradas no pátio, 2012 - 

 

73. Estudo do quarto alçado com árvores e 
as dependências enterradas no pátio, 2012 - 
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para pequenos grupos ou micro empresas, que possam utilizar este terreiro como 
uma extensão das tarefas que ai se desempenham e, se para tal houver disposição se 
efectue essa troca de conhecimento pela observação de acordo com a leitura 
temática do espaço – a que também está exposta a esplanada da cafetaria.  

Para rematar, interessa-me referir que parte do projecto, além de ser fruto de 
toda a leitura atrás realizada, é feita ponderando a luz e a sua reflexão e 
sombreamento na matéria – e, portanto, o material e a sua a aplicação são 
essenciais para a melhor compreensão do projecto – porque assim se dá a grande 
percepção do espaço e a vivência do mesmo em consonância com a natureza do 
uso: assim surgem algumas soluções de ascendência de modelos antigos e de outros 
mais recentes, como as estratégias de iluminação indirecta da Galleria degli Uffizi, 
ou as de luz directa através de vãos de molduras enviesadas e espessas do românico 
da abadia de Le Thoronet, ou como a iluminação das Termas de Vals através de 
rasgos na cobertura e luz reflectida na água. 

74. Iluminação da abóbada da Galeria degli 
Uffizi  - 

 

75. Vãos das galerias de Le Thoronet - 

 

77. Rasgos na cobertura das Termas de Vals - 

 

76. Vãos da Abadia de Le Thoronet - 

 



 
Of the courses of action which are still open to contemporary architecture – courses which 
in one way or another have already been entered upon – only two seem to offer the 
possibility of significant outcome. While the first of these is totally coherent with the 
prevailing modes of production and consumption, the second establishes itself as a 
measured opposition to both. The former, following Mies van der Rohe’s ideal of 
beinahe nichts or task to the status of industrial design on an enormous scale. Since its 
concern is with optimization of the production, it has little or no interest in the city. It 
projects a well-serviced, well-packaged, non rhetorical functionalism whose glazed 
‘invisibility’ reduces form to silence. The latter, on the other hand, is patiently ‘visible’ 
and often takes form of a masonry enclosure that establishes within its limited 
‘monastic’ domain a reasonably open but nonetheless concrete setting of relationships 
linking man to man and man to nature. The fact that this ‘enclave’ is often introverted 
and relatively indifferent to physical and temporal continuum in which it is situated 
characterizes the general thrust of this approach as an attempt to escape, however partially, 
from the conditioning perspectives of the Enlightenment. The sole hope for a significant 
discourse in the immediate future lies, in my view, in a creative contact between these 
two extreme points of view. 

 
 

Kenneth Frampton1 
 
 
It is essential to an architect to know how to see: I mean, to see in such a way that the 
vision is not overpowered by rational analysis. 
 

Luis Barrágan2 
 

 
Designers themselves are often found living in old houses in old districts, unless they 
have chosen to inflict their own personal designs on themselves. When they occupy old 
houses, however, they do not simply preserve them; they modify them by supression and 
addition to enliven the surviving elements. Longevity and evanescence gain savor in each 
other’s presence: “In a gourd that had been handed down for three centuries, a flower 
that would fade in the morning.” The old environment is seen as an opportunity for 
dramatic enhacement and becomes richer than it was. This is not preservation, or even 
simple addition, but a particular use of old and new. 

 
Kevin Lynch3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 FRAMPTON, Kenneth – in Modern Architecture, A Critical History, London, Thames and Hudson, 
2011, 424pp. ISBN: 978-0-500-20395-8 — p. 10 
2 Discurso de Luís Barragán quando recebeu o Pritzker 1980. 
http://www.pritzkerprize.com/sites/default/files/file_fields/field_files_inline/1980_Acceptance_Speech
.pdf, consulta 04.01.2013 
3 LYNCH, Kevin – in What time is this place?, Massachusetts, MIT Press, 1972, 277pp. ISBN: 978-
0-262-62032 — pp. 38-39 



! 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



! 93 

 
Conclusão 

 
A tomada de consciência dos diferentes tipos de valor1 do Colégio da 

Trindade trouxe-me, inicialmente, alguma confusão, sobretudo porque me senti 
preso a rótulos associados à intervenção sobre pré-existências, como o restauro ou a 
reabilitação, sem estar a conseguir encontrar aquilo que de facto interessa, uma 
solução optimizada e verdadeiramente no âmbito da arquitectura – o que se 
tornou, no fundo, a grande conclusão que daqui retiro: um entendimento mais 
vasto do que é para mim a arquitectura, em comunhão com o que a rodeia. 

Ainda assim, a procura de uma solução optimizada que desse resposta ao 
máximo de problemas que a arquitectura pode ajudar a resolver, mostrou-se-me ser 
uma ambição vã, uma vez que dadas as possibilidades serem inúmeras, seria um 
trabalho impossível a qualquer um de resolver, na sua individualidade e neste curto 
período de tempo, acabando apenas por analisar o trinómio cliente, meio e 
edifício. 

 Obviamente que apesar do estudo ser exclusivo destes intervenientes e assim, 
aquém, tentei sempre procurar realizá-lo da forma mais correcta e imparcial 
possível e foi, como tal, que cheguei à confirmação da arquitectura não só 
enquanto um trabalho de cooperação, de análise e conhecimento profundo de um 
problema, mas também como um sistema de relações2, que dado o conhecimento 
que o homem possui agora de si mesmo, é, conscientemente, mais complexo do 
que foi outrora. 

Logo, julgo que qualquer arquitecto herda esta responsabilidade de ser o 
grande articulador e dinamizador deste sistema de relações, composto destas mesmas 
relações entre as mais variadas características que completam a arquitectura, tendo 
a obrigação de a inserir harmoniosamente no meio que o homem habita e tende a 
esgotar, reduzindo ao máximo o impacto negativo e ambicionando a construção 
desse mesmo meio mais justo, em todos os âmbitos do termo. 

Contudo, esta visão optimizada, que ambiciona a construção de um meio 
melhor através das diversas possibilidades que completam esse sistema de relações, 
não garante a concretização da arquitectura, que só por si é já um acrescento de 
valor a qualquer solução – aliás, uma condição que creio que ficou patente com o 
Modernismo. 

Como afirmou Zevi na Linguagem Moderna da Arquitectura, com o 
movimento foi introduzido um novo léxico que permitiu a cada arquitecto ser 
livre de fazer arquitectura recorrendo à sua própria linguagem. Contudo, com o 
triunfo do Positivismo no seu seio, julgo que grande parte do potencial que tinha o 
movimento na época foi desperdiçado, até porque, não obstante oferecerem das 
lições mais valiosas da história quanto ao léxico formal e espacial, falham na 
compreensão da génese do arquétipo de habitar3 e dos novos vocábulos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Como, além de ser parte do conjunto histórico da Universidade de Coimbra, ser parte de um 
conjunto de referência histórico-tipológico da arquitectura universitária Coimbrã do século XVI e, 
consequentemente, também parte do conjunto candidato a Património Mundial da Unesco. 
2 Foi na obra de Montaner que me foi introduzida pela primeira vez esta questão dos sistemas de 
relações, e portanto o uso deste termo, inicialmente, não é nosso. MONTANER, Josep Maria – in 
Sistemas Arquitectónicos Contemporâneos, Badalona: Gustavo Gili, 2009, 224 pp. ISBN: 978-84-252-
2356-3 
3 Também a utilização deste termo me foi introduzida por Pedro Marques Abreu na sua tese de 
doutoramento. A sua utilização aqui é para remeter para a existência de um qualquer ‘grau zero’ de 
arquitectura, de um conhecimento primordial – que se pode manifestar meramente como exigência 
(segundo parâmetros predeterminados) de adequação do meio ao homem, para a constituição de um 
mundo habitável. MARQUES ABREU, Pedro – in Palácios da Memória II, Vol. I – Secção teórica 
— pp. 72 e 73 
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introduzidos1, criando espaços que apenas podem ser contemplados como arte e 
não habitados nessa mesma génese da sua utilidade2. 

Ora, num trabalho de intervenção sobre pré-existências como este, a 
necessidade da leitura dessa mesma pré-existência é essencial para a verificação da 
correspondência da arquitectura ao seu arquétipo, evoluído na experiência do 
tempo e, a partir daí, com a sua interpretação perceber a sua matriz e de que forma 
pode ela ser utilizada, ou seja, se é útil como matéria prima de construção ou como 
matéria prima de arquitectura. 

A consciencialização destas possibilidades com a leitura, acabaria, assim, por 
me revelar outros fenómenos na maneira de ver a arquitectura, levando-me a 
entendê-la também como comunicação, como uma narrativa, enquadrada com o 
ouvinte e cujo narrador, valendo-se de todo o seu léxico, contextualizado, procura 
criar situações únicas, mas sem esquecer o assunto de que verdadeiramente fala e a 
origem da história – o que aplicado a este caso concreto, seria aquilo que creio ser o 
começo d’arquitectura: a apropriação do espaço pelo homem, que assim lhe atribui 
uma identidade, um carácter e uma atitude; com quem, nesta dualidade anímica, 
‘dialoga’.  

Assim, é deste modo que num trabalho de intervenção sobre uma pré-
existência, como o Colégio da Trindade, que nesse ‘diálogo’ com a arquitectura, 
aprendi – à minha maneira – através da interpretação e compreensão do edifício, a 
defini-la e a pensá-la de forma mais apurada: o resultado é pensar a arquitectura 
como um todo dinâmico, articulado entre si e com o meio, toda ela como um 
processo constante e inacabado, que adquire valor e significado, sobretudo com o 
habitar; é pensá-la como um sistema de relações vasto que reflecte a vida, adaptado 
às necessidades do homem enquanto indivíduo e enquanto conjunto, com quem 
mantém uma relação simbiótica; e é querer ser capaz de a concretizar e de a 
conseguir com as ferramentas do meu tempo, comunicando o espaço, tornando-o 
dialogante, de forma bela e harmoniosa, num discurso autobiográfico3, moldado 
pela minha experiência, inter-subjectivada, recorrendo ao meu imaginário, de 
maneira a que o fruidor que habita esse espaço-ambiente, o utilize e o desfrute, 
para que habite em comunhão com o Meio. 

 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 A introdução de um novo léxico de construção de arquitectura no Modernismo, a meu ver, teve o 
mesmo problema de qualquer idioma acabado de aprender, ou seja, o novo utilizador conhece as 
palavras mas não conhece na sua plenitude os seus significados. 
2 O conceito de útil é aqui usado num sentido mais vasto, que não se prende exclusivamente com um 
significado mais positivista do termo. Utilizo-o num sentido de um todo composto por todas neces-
sidades intrínsecas ao ser-se humano e ao habitar. 
3 Barrágan, no dicurso de aceitação do Prémio Pritzker em 1980, utiliza esta palavra como a definição 
que o seu amigo, Emilio Ambasz, define a sua arquitectura ou a forma como ele a concretiza.  
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Anexos 
 
 
I – Enquadrar 
 
a) – Documentos da Livraria do CSST 
 
Transcrições das sínteses elaboradas por Ludovina Capelo1  dos documentos encontrados da antiga 
livraria do Colégio da SS. Trindade, relevantes para compreender a arquitectura e história do edi-
fício. No trabalho da autora, as sínteses dos documentos são organizadas primeiro pela fonte de 
proveniência e de seguida cronologicamente. Para o presente anexo, que visa ser um complemento 
do à história da empreitada do colégio, optei por organizar as transcrições apenas pela cronologia: 
 
doc-8 – 1563, Fevereiro, 6 – Coimbra — p. 77, Caixa 1 
Escritura de venda que faz Ana Monteiro, viúva de Nicolau Leitão e seus filhos ao Colégio da San-
tíssima Trindade, de umas casas e quintal foreiro da igreja de S. Pedro, sita na freguesia de S. Pedro 
pela quantia de duzentos mil réis, e ainda umas casas e terras na mesma freguesia, num total de mil 
e sessenta réis e um frangão, e ainda um chão foreiro da referida igreja e seu direito de senhorio por 
cinquenta réis, para construção do Colégio da Trindade. (o documento está acompanhado de uma 
transcrição). 
 
doc-9 – 1563, Fevereiro, 6 – Coimbra — p. 77, Caixa 1 
Escritura de venda que faz a Igreja de S. Pedro, representada pelos seus beneficiados Manuel 
Rodrigues, Afonso Rodrigues, João de Deus, Simão Rodrigues e Simão do Avelar ao Provincial da 
Ordem da Santíssima Trindade, Padre Frei Roque do Espírito Santo, de um pedaço de chão na 
freguesia de S. Pedro, pelo preço de vinte e cinco mil réis. 
 
doc-10 – 1564, Julho, 10 – Coimbra — p. 77, Caixa 1 
Escritura de venda que faz André Gonçalves e sua mulher Brites Fernandes ao Colégio da Santíssima 
Trindade, de umas casas junto ao Colégio, pelo preço de vinte e dois mil réis. 
 
1572, Janeiro, 5 — p. 102, Caixa 5 
Escritura de doação que fez Gonçalo Leitão e sua mulher Isabel Manta ao Colégio, da perpétua ser-
vidão de um quintal em Coimbra, para não impedir a vista ao Colégio. p. 10 a 14v. 
 
doc-17 - 1573, Abril, 14 – Coimbra — p. 78, Caixa 1 
Certidão da escritura de venda que fazem os órfãos de Domingos Afonso ao Colégio da Santíssima 
Trindade, de duas casas, sitas em frente ao colégio, pelo preço de quarenta e cinco mil réis. 
 
doc-18 – 1573, Abril, 14 – Coimbra — p. 78, Caixa 1 
Escritura de venda que faz António Álvares e António Dias da Costa ao Colégio da Santíssima 
Trindade, de uma casa térrea e outra com sobrado e com quintal, junto ao Colégio, pelo preço de 
quarenta e cinco mil réis. Contém provisão de D. Sebastião de 1572. 
 
doc-20 – 1574, Janeiro, 7 – Coimbra — p. 78, Caixa 1 
Escritura de venda que faz Maria das Neves, viúva de Francisco Brás ao Colégio da Trindade, de 
umas casas defronte daquele colégio, pelo preço de catorze mil e qui- nhentos réis. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 CARTAXO CAPELO, Ludovina – in Colégio da Santíssima Trindade de Coimbra, Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra, Vol. 
25, 2012 
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doc-22 – 1574, Fevereiro, 10 – Lisboa — p. 78, Caixa 1 
Alvará de D. Sebastião, confirmando o escambo pelo qual a Câmara de Coimbra cede ao Colégio o 
direito de senhorio de um quintal junto ao edifício do mesmo, a troco de umas casas de valor equi-
valente. 
 
doc-23 – 1574, Fevereiro, 17 – Coimbra — p. 79, Caixa 1 
Carta de sentença da questão havida entre o Reitor do Colégio, frei Baptista, como autor e Gonçalo 
Vaz, como réu, obrigando-se este a demolir o forno que tinha em construção em frente ao futuro 
dormitório do Colégio. 
 
doc-24 – 1574, Abril, 3 – Coimbra — p. 79, Caixa 1 
Escritura de compra de umas casas, que o Colégio da Trindade fez, para fundar o dito Colégio. 
Contém selo de chapa da Correição de Coimbra. 
 
1574, Junho, 19 p. 102, Caixa 5 
Escritura de Compra que fez o Colégio a Isabel Simões e seu filho Gaspar Rodrigues de umas casas 
pelo preço de sessenta mil réis. p. 14v. a 18. 
 
1574, Dezembro, 7 p. 103, Caixa 5 
Escritura de compra que fez o Colégio a Baltazar Mateus, de umas casas, situadas abaixo do Terreiro 
dos Ferros em Coimbra. p. 28v.- 32 
 
doc-26 – 1575, Março, 21 – Coimbra — p. 79, Caixa 1 
Carta de doação feita por Clara Fernandes ao Colégio da Santíssima Trindade, de umas casas térreas 
que construíra sem licença do senhorio, num chão que era à data foreira do referido colégio. 
 
doc-27 – 1576, Abril, 17 – Coimbra — p. 79, Caixa 1 
Escritura de venda que faz António Lopes e sua mulher Isabel Fernandes ao Colégio da Trindade, 
de um quintal foreiro à Câmara de Coimbra, em frente do Colégio e abaixo da Porta da Traição, 
pelo preço de dez mil réis, ficando para os padres a obrigação do foro de um cruzado, pago 
anualmente à Câmara pelo S. Miguel. 
 
1581, Junho, 16 p. 103, Caixa 5 
Escritura de compra que fez o Colégio a António Leitão Monteiro, de uns foros, nas casas de Antó-
nio Francisco e de Brites Simões, sitas em S. Pedro, Coimbra. p. 32v. – 39 
 
doc-29 – 1582, Abril, 25 – Coimbra — p. 79, Caixa 1 
Escritura de venda que faz António Rodrigues e sua mulher Isabel de Ledesma ao Colégio da 
Trindade, de umas casas térreas e seu quintal, na freguesia de S. Pedro, pela quantia de seis mil e 
seiscentos réis.  
 
1582, Setembro, 3 p. 103, Caixa 5 
Escritura de escambo que fez o Colégio de S. Pedro com o Colégio da Trindade, sobre certos foros 
que tinha em 2 moradas de casas, pelo que lhe deu o foro que comprou António Leitão. p. 39v. – 
46v. 
 
1587, Novembro, 2 p. 108, Caixa 5 
Escritura da Fundação da Igreja do Colégio da Trindade, pelo Ver. Padre Provincial Frei Roque do 
Espírito Santo. p. 275v. 
 
doc-30 – 1586, Julho, 18 – Lisboa — p. 79, Caixa 1 
Mercê de Filipe I ao Colégio da Trindade. Pergaminho. 
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doc-33 – 1594, Junho, 5 – Coimbra — p. 80, Caixa 1 
Assinado de quitação que dá D. Catarina Soares, abadessa do Convento de Santa Clara de Coimbra 
ao Colégio da Trindade, da quantia de cinco mil réis, que este lhe devia de propriedades aforadas, 
consentindo a continuação da posse das mesmas, com a condição deste lhe ceder uma propriedade 
equivalente. 
 
doc-40 – 1598, Dezembro, 4 – Coimbra — p. 81, Caixa 1 
Certidão de compra do foro e direito de senhorio de umas casas de António Lopes Salazar, na fre-
guesia de S. Pedro, que estão junto ao passadiço do Colégio da Trindade de Coimbra, pela quantia 
de vinte e seis mil réis. 
 
doc-51 – 1626, Outubro, 17 – Coimbra — p. 82, Caixa 1 
Carta de sentença dada ao Reitor e demais religiosos do Colégio da Santíssima Trindade a favor da 
continuação das obras nos muros do Colégio. 
 
doc-52 – 1627, Outubro, 1 – Coimbra — p. 82, Caixa 1  
Licença da Câmara dada aos padres do Colégio para fazerem um arco de pedraria e passadiço de 
acesso ao pátio da Universidade. 
 
doc-115 – 1721, Junho, 4 – Coimbra — p. 90, Caixa 3 
Escritura de composição amigável feita entre o Colégio da Trindade e Isabel Ribeiro, Maria Ribeiro, 
Francisca da Costa e Teresa de Jesus, na qual estas deixam o colégio abrir uma janela no dormitório. 
 
doc-135 – 1738, Setembro, 1 – Coimbra — p. 92, Caixa 3 
Escritura de composição amigável que faz o Colégio da Trindade e o prior da colegiada de S. Pedro, 
António Rodrigues Mendes, permitindo-lhe o Colégio a continuação das obras numas casas em 
frente do mesmo e obrigando-se aquele prior a não impedir a abertura das janelas do dormitório do 
Colégio. 
 
doc-182 – 1818, Maio, 14 – Coimbra — p. 98, Caixa 4 
Certidão de quitação da obrigação da capela instituída na igreja do Colégio da 
Trindade, por Luís Fernandes Barbas. 
 
doc-185 – 1821, Junho, 27 – Coimbra — p. 99, Caixa 4 
Certidão de quitação de obrigação da capela instituída no Colégio da Trindade por 
Luís Fernandes Barbas. 
 
doc-194 – 1834, Julho, 7 – Coimbra — p. 100, Caixa 4 
Auto do inventário15 feito nas alfaias e objectos sagrados do Colégio da Trindade. 
 
doc-195 – 1834, Julho, 7 – Coimbra — p. 100, Caixa 4 
Auto do inventário [traslado] das alfaias e objectos sagrados do extinto Colégio da Trindade, ela-
boradas sob a direcção do reverendo João Gonçalves Fino, em comissão do vigário capitular e 
governador do bispado, sendo escrivão António Miguel da Paixão, a dar os bens à descrição o reitor 
Reverendo António de Azevedo, abrangendo as datas de 1834 (Julho, 5) a 1834 (Agosto, 28). 
 
doc-196 – 1834 – 1885 – Coimbra — p. 100, Caixa 4 
Inventário geral16 dos bens do extinto Colégio da Santíssima Trindade da cidade de Coimbra feito 
em execução do decreto de 30 de Maio de 1834; elaborado nos anos de 1834 – 1835. 
 
doc-196 A – 1834, Dezembro, 9 – Coimbra — p. 100, Caixa 4 
Descrição do edifício e dos bens de raiz do Colégio. 
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II – Ler 
 
a) – Collegiada, Collegial, Collegio; o vocabulário de Bluteau 
Definições dos vocábulos ‘collegiada’, collegial e collegio na obra de Raphael Bluteau1 de 1713:  
 
COLLEGIADA – Collegiáda. Igreja, em que os conegos tem por cabeça, hum Abbade, ou hum 
prior, &c. Chamasse Collegiada, porque he como hum collegio de clerigos, que se ajuntaõ a celebrar 
os officios divinos. Ecclesia collegialis, ou Ecclesta collegiata. Os que quizerem fallar maus puro dirão 
Ecllesia cum Collegio Canonicorum, ou Templum, Canonicorum collegio celebre, ou inclitum, ou 
insigne. O P. Baldonio na sua Epigraphica, pag. 245dando razão do distintictivo de Canonicorum, 
diz, Necesse est Canónicos appellare, quod aliud Collegium Ecclesijs s&pe fit adjectum, puta piorium 
Sodalium absque Sacerdotio, qui certum ibi corpus constituune : ut vel hâc de Causa vox Collegiata rem 
minus exprimat, nisi usu vulgari imperfcto. Na insigne collegiada daquella villa de Thomar, duas igrejas 
Collegiáda daquella Villa. Agiolog. Lufit. Tom.I. Tem a Villa de Thomar, duas igrejas 
Collegiádas.Monarc.Lufit.Tom.3.fol.III.col.2. 
 
COLLEGIAL – Collegiàl. Aquelle, q móra & estuda em collegio, ou seminario. Lui in aliquo gym-
nasiohabitat, & ibidem operam dat literis. Hum Collegiàl do nosso sseminario de 
Cochim.Queirós.Vida do Irmão Basto, pag.227. 
 Collegiàl. Mais particularmente se tóma por estudante, que vive no Collegio de S. Pedro ou 
de S. Paulo, na Universidade de Coimbra; traz opa; & beca; differe de Porcionista, em que este paga, 
o outro não. Os Lentes, & Collegiaes não paguem arcas da Universidade. Estatut. Da Univer-
sidad.pag.321. 
 
COLLEGIO – Collégio. Lugar, em q se ensinaõ as humanidades , & as sciencias. Gymna-
sium,ij.Neut.Gymnasum literariu,ij.Neut.Schole,arum.Fem.Piur. neste sentido naõ se diz em Latim 
Collegium. Mas, os que vivem juntos no mesmo lugar, & que observaõ as mesmas leys, para 
instruir, & ensinar moços estudantes, saõ propriamente, o que os Latinos chamarão de Collegium. 
Teve Vossio razaõ para censurar a Julio Scaligero, por ter escrito, que a palavra Gymnasium por 
nenhum modo significava o lugar, em que se ensinavaõ as sciencias, porque Cícero, & Plínio o 
moço daõ estes nomes às escolas dos Philosophos. Os Philosophos ensinaõ em todos os collegios. 
Omnia Gymnasia Philosophitement.Cic. 
 Collegio; corpo, ou companhia de pessoas da mesma profissaõ, que tem os mesmos cargos, 
& dignidades. Collgium,ij.Neut. Os Romanos, quando Gentios, diziaõ o collegio dos Agourreiros. 
Collegium augurum. O collegio dos Tribunos. Tribunorum Collegium. &c. Nós os Christãos dize-
mos. O sagrado collegio dos Apostolos. Sacrum Apostolorum collegium. O Collegio dos Cardeaes. 
Sacrum Patrum purpuratorum colegium. Os collegios do Imperio saõ três, a saber o Collegio dos 
Eleytores, o Collegio dos Princepes do Imperio, & o Collegio das Cidades Imperiaes.  
 O Collegio dos meninos Orfaõs, em Lisboa, he governado por hum Reitor, do habito de 
Christo, cujo pavimento he a Mesa da Consciência , com mestres de Latim , & Sólfa, postos pelo 
Reitor. Puppillorum Collegium,i.Neut. 
  
 HOSPICIO – Hospîcio. Espécie de cõvento pequeno de alguma família Religiosa, em que 
se agasalhao os hospedes da mesma Religião, quando passao por algum lugar, em que naõ tem con-
vento em forma. Hospitium, ij. Neut. 
 Hospício, algumas vezes se toma por habitação, domicilio. Hospício da miséria, da des-
graça, &c. Hospitium calamitatis. Plaut. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 BLUTEAU, Raphael – in Vocabulário Portuguez e Latino, Aulico, Anatómico, Architectonico, Bellico, Botânico, Brasílico, Cómico, Critico, 
Chimico, Dogmatico... Autorizado com Exemplos dos Melhores Escritores Portugueses, e Latinos..., Vol. II, Coimbra: no Real Colégio das Artes 
da Companhia de Jesus, 1713, 654pp. — pp. 374-375 
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b) – Descrição do CSST pelo inventariante João José Madureira, 1834 
Transcrição do trabalho1 de Ludovina Capelo da descrição do edifício do Colégio da Trindade de 
Coimbra, a 9 de Dezembro de 1834, pelo inventariante João José Madureira. 
 
O Colégio da Santíssima Trindade da cidade de Coimbra está situado no Bairro Alto da dita cidade, o 
qual forma um quadrado. 
Principiando pelo lado Poente faz frente para o largo denominado da Trindade e em cuja frente está a 
entrada ou porta principal e única da igreja e pegada à qual há uma casa com sobrado e lojas; 
E voltando daqui para Norte faz outra frente para a rua da Trindade e logo adiante é a porta da serventia 
do dito colégio, e nos baixos do qual há diferentes lojas; 
E voltando daqui para Nascente forma outra serventia para a rua de S. Pedro, em cuja a rua, e também 
nos baixos do edifício há diferentes lojas, e é nesta rua que se encontra a porta de carro da serventia. 
E voltando daqui para Sul, forma outra frente para a Couraça de Lisboa e para cuja rua só estão as vistas 
dos altos do edifício. 
Compõem-se todo o edifício de: Igreja face à rua, Sacristia e Coro, Claustro e nele duas laranjeiras. No 
primeiro pavimento dormitórios, Casa da Livraria, diferentes Celas, duas casas de Aula e uma varanda de 
recreio sobre o lado da Couraça. 
No interior do edifício e com serventia pela porta do carro, há um pequeno quintal com sua cisterna com 
bomba de metal, e tem suas videiras e laranjeiras e um limoeiro. 
 
 
 
c) – Auto de Inventário Feito nas Alfaias e Objectos Sagrados, 1834 
Transcrição do trabalho2 de Ludovina Capelo, do Auto de Inventário Feito nas Alfaias e Objectos 
Sagrados do Colégio da Trindade, em 1834 – das partes mais relevantes para compreender a 
arquitectura. 
 
AUTO DE INVENTÁRIO FEITO NAS ALFAIAS E OBJETOS SAGRADOS DO COLÉGIO DA 
TRINDADE, 1834 
 
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e trinta e quatro anos aos sete dias do 
mês de Julho do dito ano neta cidade de Coimbra autuei o inventário que se segue para se seguirem os 
termos devidos de que fiz neste auto. António Miguel da Paixão 
 

Escrevi e assinei 
António Miguel da Paixão 

 
 
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e trinta e quatro anos aos sete dias do 
mês de Julho do dito ano neta cidade de Coimbra e Colégio da Trindade, aonde eu escrivão vim em 
companhia do Reverendo João Gonçalves Fino da Comissão, do Doutor António Bernardo da Fonseca 
Moniz, vigário capitular e governador do bispado para efeito e procedermos a Inventário nas Alfaias e 
objectos Sagrados do dito Colégio, e aí pelo reitor do mesmo, o reverendo António de Azevedo foi declarado 
que tinha no dito Colégio o seguinte: 
ALTAR MOR 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 CARTAXO CAPELO, Ludovina – in Colégio da Santíssima Trindade de Coimbra, Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra, Vol. 
25, 2012 — p. 126 
2 Idem, CARTAXO CAPELO, Ludovina, p. 128 a 132 
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- Um retábulo pintado e dourado, e na Tribuna um trono com seis degraus também 
pintados e dourados; 
- (...) 
- Um altar de pedra com a sua pedra de ara; (...) 

 
ALTAR DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 

- um retábulo de pau pintado e dourado e no meio tem Nossa senhora da Encarnação em 
vulto grande, nos lados do dito altar tem o Beato Frei Miguel dos Santos e o Beato Simão Rochas, 
esculpidos em barro; 
- (...) 
- Um altar de pedra com a sua pedra de ara. 

 
ALTAR DE SÃO MIGUEL 

- Um retábulo pequeno de pau pintado e dourado no meio tem São Miguel com o Diabo 
aos pés, esculpidos em pau; 
- Um altar de pedra com a sua pedra de ara; (...) 

 
ALTAR DE SANTO ANTÓNIO 

- Um retábulo de pau dourado, e no meio tem Santo António esculpido em pau; dos lados 
tem: O Senhor preso a Coluna; O Senhor Ressuscitado; O Senhor Ecce Homo; 
- (...) 
- Um altar de pedra com a sua pedra de ara; 

 
 
 
CAPELA DO SENHOR CRUCIFICADO 

- Um retábulo pequeno de pau pintado e dourado e no meio tem um Santo Cristo grande 
e no fundo da Cruz tem Nossa Senhora das Dores, em ponto grande; 
- Dos lados tem São João Baptista e São Roberto, em ponto pequeno; 
- (...) 
- Um altar de pedra com pedra de ara; 
- Um Santo Cristo grande de Pau, no Coro; 
- Outro dito mais pequeno da Sacristia. 

 
(...) 
 
E por esta forma e maneira houve ele Juiz Comissário o presente Inventário por concluído, visto declarar o 
dito reitor que nada mais tinha a dar ao inventário e assinou com o dito Comissário e mais testemunhas 
presentes abaixo assinadas que são desta cidade. Eu, António Miguel da Paixão o escrevi e assinei 
 
Assinam: 
António Miguel da Paixão 
Padre António de Azevedo 
António de Gomes 
João de Pereira 
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II – Intervir 
 

a) – Descrição da CoWork Lisboa, Lx Factory.  
Sendo um dos maiores casos de sucesso de Coworking em Portugal e uma referência 

maior na proposta de programa a adaptar ao Colégio da Trindade, optei por incluir alguma 
informação disponível no website que complementem o conceito.  

Website: coworklisboa.pt 
 
Conceito 
O Coworking é um conceito já bem estabelecido nos EUA e em algumas das mais importantes 

cidades europeias e, basicamente, consiste na instalação de espaços de trabalho partilhados por pro-
fissionais independentes, tais como designers, ilustradores, tradutores, jornalistas, entre outros. 

O ambiente é ‘café-like’, replicando uma certa informalidade destes espaços, mas adicionando 
serviços básicos e algum conforto (internet, mesa e cadeira individuais, café gratuito, etc). 

 
Espaços 
Café Lounge : Cozinha com máquina de café, frigorífico, fruta e zona de refeições. A zona lounge 

dispõe de sofás, puffs e mesas com revistas. 
Postos trabalho: A zona de trabalho está virada para o Tejo, o espaço recebe bastante luz durante 

o dia. Existem 3 tamanhos diferentes de postos de trabalho e vários espaços para arrumação.  
Salas de Reuniões: Os coworkers podem usar este espaço gratuitamente , de forma individual e 

por um período máximo e consecutivo de uma hora (sujeito à disponibilidade). 
Cafetaria: Existe uma cafetaria onde servem refeições saudáveis, mesmo ao lado do espaço com 

desconto para membros do CoworkLisboa. 
 
Novos e antigos Coworkers por áreas: 
Design, Aplicações, Webdsign, Estafetas, Produção de Vídeo, Fotografia, Design Gráfico, 

Design Casamentos, Aplicações Web & Mobile, Traduções, Design de Interiores, Arquitectura, 
Coaching, Consultoria, Imóveis, Software, Agenciamento, Promoção, Distribuição de Música, 
Produtor de Conteúdos, Consultoria de Design, Advocacia, Serviços Jurídicos, Consultoria de 
Empresas, Particulares, Revisores, Produtores de Conteúdos, Sonoplasta/Pós-produção, Web & 
Mobile Services, Informática, Urbanismo, Imagem e Comunicação, Arquitectura e Engenharia, 
Venda Online, Sushi, Relocation, Comunicação, Cultura Consultoria e Formação, Leitura, Con-
sultoria Literária, Desenho, Jornalista, Produção de Conteúdos, Arte Urbana, Design de Comuni-
cação, Decoração, Animação, Ilustração, Psicologia Clínica, Psicoterapia.  

 
 
Tabela de Preços CoworkLisboa 
Preços 

Condições 

Flexível 

D10!/S39!/M99! 

Fixa A 

147,60! 

Fixa B 

178,35! 

Fixa C 

209,10! 

Dimensões Mesa Comum 120x60 cm 150x80 cm 200x80 cm 

Copa Sim Sim Sim Sim 

Lounge Sim Sim Sim Sim 

Sala de Reuniões 6,15! Sim Sim Sim 

Acesso Internet Sim Sim Sim Sim 

Ar Condicionado Não Sim Sim Sim 

Cacifos Não Sim Sim Sim 

Descontos na Cafetaria Sim Sim Sim Sim 

Serviço 24h Não 30,75! 30,75! Sim 

Arrumação Extra Não  Não Não Sim 
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