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RESUMO 

  

O Hospital, antigo Convento de Santa Marta, situado na Colina de Santana em Lisboa, 

encontra-se atualmente inserido num programa de desativação, criando a oportunidade de ser 

revitalizado. Assim, o espaço que é gerado pelo território da cerca torna-se especialmente 

pertinente para repensar na forma como este se relaciona com o território. Neste sentido, 

procuramos entender qual é o papel da cerca na contenção do território interior, e qual é a 

dinâmica que este território imprime na cidade, fazendo assim surgir uma reflexão em torno 

do tema do jardim fechado como paisagem urbana - uma tipologia capaz de providenciar 

significados e estratégias de desenho na criação e regeneração de espaço urbano através de 

um lugar introvertido. 

Assim o objetivo do trabalho passa por fazer uma interpretação do tema do Jardim Fechado na 

atual paisagem urbana de Lisboa, partindo da requalificação do território do hospital de Santa 

Marta. Como tal, recorremos a uma metodologia de trabalho que se baseia na experiência 

fenomenológica, enfatizando o papel que a sensação desempenha na experiência do Homem 

com o espaço. Propomos um programa complementar à Universidade Autónoma, que 

funcionará também como apoio à comunidade. Este último terá especial enfoque no espaço 

da cerca, desenvolvendo-se em torno do conceito de jardim secreto - um jardim interior que 

convida o caminhante à sua descoberta e ao início de uma experiência sensorial e introspetiva. 

Concluímos que esta unidade, assim como outras unidades conventuais que estruturam a 

cidade, tem a capacidade de voltar a ser um elemento primário na cidade. A proposta acaba 

assim por suscitar uma reflecção crítica sobre a cidade e a importância que estes lugares 

podem vir a ter na sua regeneração e modos de habitar. 
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ABSTRACT 

 

The former Santa Marta’s Convent is nowadays known as Santa Marta’s Hospital. It is situated 

in the Colina de Santana in Lisbon, while at the same time it takes part in a deactivation 

program, generating the opportunity for its revitalization. Therefore, the space that is 

generated by the Castle’s Wall territory becomes highly significant when it comes to the way it 

relates with the surrounding territory. In this sense, the investigation aims to understand 

which is the Wall’s role in containing the interior ground and which are the dynamics this 

portion of land imprints on the surrounding city. From this point onwards, a discussion is 

presented regarding the enclosed garden as urban landscape theme – a typology capable of 

providing meanings and drawing strategies when it comes to the creation and regeneration of 

the urban space through an enclosed space.  

This proposal’s aim takes place in an interpretation of the enclosed garden theme on Lisbon’s 

present urban landscape with regard to the requalification of Santa Marta’s Hospital territory. 

As such, we present a work method which begins with the phenomenology experience 

enhancing the role of Man’s experience with space. We propose a complementary program to 

Autónoma University which will work as well as a support to the community. The latter will 

have a special emphasis on the Wall’s space developing itself around the concept of the secret 

garden – an enclosed garden that invites its guest into discovery and the beginning of a 

sensorial and introspective journey. 

In conclusion, this building like many others that draw the city has the capacity to become 

once again a primary element in the city. This proposal ends up bringing up a critical reflection 

about the city and the importance this kind of places may have in their regeneration and the 

way of living. 

 

Key Words: Santa Marta Convent, Enclosed Garden, Wall, Enclosure, Landscape 
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INTRODUÇÃO 
 

A futura desativação do Hospital, antigo convento de Santa Marta, situado na Colina 

de Santana em Lisboa, faz despontar uma série de problemáticas relacionadas com a 

necessidade urgente de reavaliar um património histórico na cidade, às quais iremos 

identificar e procurar respostas. Para compreender melhor o papel que a estrutura 

desempenha será pertinente recorrer a uma escala mais alargada, pois independentemente 

das opções tomadas para definir o lugar esta terá inevitavelmente um impacto significativo na 

cidade. 

As unidades conventuais, com os seus limites fortemente marcados no território, 

revelaram-se verdadeiros elementos primários na composição da cidade, pois foi através 

destas que o tecido urbano se regeu e consolidou, numa constante adaptação aos limites 

impostos pelos territórios das cercas. Assim, com o desenvolvimento da cidade estas 

estruturas contribuíram de forma significativa para a criação de recintos fechados, fazendo 

originar vazios urbanos, que normalmente se associam a jardins ou áreas de solo permeável, 

como se de uma reminiscência da ruralidade se tratassem. A colina de Santana, que constitui 

um território central e consolidado na cidade, oferece a oportunidade de repensar uma nova 

forma de habitar, tornando-se especialmente pertinente para uma reflexão a partir dos vazios 

gerados pelo território das cercas que a compõem.  

O território da cerca do antigo convento de Santa Marta enquadra-se neste contexto, 

onde o seu vazio (que outrora foi o horto do convento) se constitui como um recinto fechado. 

Neste sentido surge a problemática que dá origem ao tema explorado - Qual é o papel e a 

função da cerca na contenção do território interior? E qual é a dinâmica que este território 

imprime na cidade?  

 

Por forma a responder a esta problemática recorremos ao tema do jardim fechado 

como paisagem urbana – constituindo-se como uma potencial tipologia capaz de providenciar 

significados e estratégias de desenho úteis e pertinentes na criação e regeneração de espaço 

urbano através de um lugar introvertido. Útil no sentido de responder a uma necessidade 

atual, e pertinente por fazer parte da génese e identidade do lugar de Santa Marta e da cidade 

de Lisboa. Apesar do jardim já não existir no espaço da cerca ele permanece como um lugar 

que sempre lhe fez parte, mas que agora tem a possibilidade de se oferecer à cidade, como um 

lugar de exceção.    
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Assim, o objetivo do trabalho passa por fazer uma interpretação do tema do jardim 

fechado na atual paisagem urbana de Lisboa, partindo da requalificação do território do 

hospital de Santa Marta. Como tal, pretendemos investigar quais são as características 

inerentes ao tema do jardim fechado, bem como as possibilidades enquanto tipologia 

exequível na criação e regeneração de espaço urbano e na contenção de espaço interior. 

Iremos recorrer a uma metodologia de trabalho que se baseia na experiência 

fenomenológica, enfatizando o papel que a sensação desempenha na experiência do Homem 

com o espaço, capaz de orientar a construção dos novos espaços. 

Na parte I – Estado da Arte – iremos analisar as características inerentes ao tema do 

jardim fechado e aquilo que o define, introduzindo assim alguns conceitos. Procurando 

responder à questão – O que é o jardim fechado? – Será pertinente explicitar o tema do 

jardim de uma forma geral, passando para uma definição mais detalhada daquilo que define o 

jardim fechado e quais as suas componentes. Neste seguimento iremos dar a conhecer as suas 

tipologias e como foram estas aplicadas no território das cercas conventuais. Por fim iremos 

perceber qual é a génese do jardim português e as suas tradições apresentando alguns 

exemplos particulares.  

Na parte II – A Problemática – pretendemos identificar quais as problemáticas 

subjacentes ao território de Santa Marta, recorrendo não só a uma contextualização do lugar, 

e análise fenomenológica, como também ir ao encontro das problemáticas ao nível da cidade, 

fazendo despontar uma reflexão crítica em torno da seguinte questão - O Porquê do Jardim 

Fechado? – Desta forma, são apresentados projetos que tiveram por base uma lógica 

semelhante à proposta, a aplicação do tema do jardim fechado como paisagem urbana.  

Na parte III – A Solução – pretendemos dar resposta à questão – Como Fazer o Jardim 

Fechado? – Assim, apresentamos o modo como a proposta se constrói e aquilo que pretende 

ser, baseada nos conceitos e princípios desenvolvidos anteriormente, procurando assim 

esclarecer a interpretação feita com base no tema do Jardim fechado para a atual paisagem 

urbana de Lisboa.  
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PARTE I  

ESTADO DA ARTE 

O Que é o Jardim Fechado? 

O tema do jardim fechado enquanto representação cultural 
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1. O jardim como arquitetura 

1.1. Semelhança entre a arquitetura e o jardim 

 

Do ponto de vista da Arquitetura, revelamos ser importante para o papel do Arquiteto 

a compreensão do significado de jardim e aquilo que a sua essência representa na forma de 

pensar. Assim, por forma a responder à questão “como fazer o jardim?” devemos colocar, 

primeiramente, a questão de “o que é o jardim?”. 

De acordo com Pedro Abreu, a procura pela resposta a esta problemática remete para 

a ontologia do jardim, a ontologia existencial do jardim - existencial porque o modo poético de 

pensar do arquiteto assim o determina.1 A ontologia do jardim deve ser conformada o mais 

diretamente possível, em contato direto do corpo com o espaço, ou seja, através da 

experiência. “Para conhecermos e compreendermos um jardim é forçoso experimentá-lo em 

toda a sua plenitude.”2 De forma a conhecer a verdadeira essência do jardim, estas 

ferramentas tornam-se úteis ao arquiteto, pois elas estão na base do modo como o sujeito 

interfere e se relaciona com o ambiente natural. Assim, passemos a refletir em que medida a 

experiência dos jardins é semelhante à arquitetura e em que medida se diferencia.  

Como é entendido por Rosário Assunto, no jardim podemos encontrar as mesmas 

características que atribuímos à arquitetura: “a aderência perfeita ao sujeito (…);o acolhimento 

próprio da morada (…);lugar ideal para o ser humano (eutopos), mas presente no mundo (sem 

ser outopos); o ambiente de cariz templar (…);o sentir-se livre, o viver em paz…”3   

 O Homem procura modelar a Natureza tornando-a num lugar em que o viver e o 

contemplar se encontram em sintonia. Um lugar onde podemos exprimir o nosso próprio 

espírito, recorrendo às mais variadas técnicas da agricultura, da hidráulica, da arquitetura e da 

escultura. O jardim, tal como a arquitetura, também é morada, sendo que neste persistem 

qualidades que só a si são específicas.4 

 

 

 

                                                           
1
 ABREU, Pedro Marques de. Terra Prometida: Esquiço de ontologia existencial do Jardim, Congresso Internacional 

“Jardins do Mundo”, Funchal, 2007, p.222 
2
 CARAPINHA, Aurora; TREIB, Marc. O Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2006, p.179 
3
 Cit. por ABREU, Pedro Marques de. Op. cit, p. 225 

4
 ABREU, Pedro Marques de. Op. cit, p. 226 

Fig. 1 (Página anterior) Esquema do jardim fechado 
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1.2. A especificidade do jardim 

 

Pedro Abreu reflete que na Arquitetura, ao contrário do caso do jardim, existe a 

procura de um isolamento do exterior, uma defesa, um bloqueio dos elementos naturais e do 

tempo. Por sua vez, o segundo estabelece como objetivo um diálogo com o exterior, uma 

sintonia entre o ambiente natural e o Homem. O objetivo entre ambas parte da mesma 

finalidade, construir espaços para o Homem, mas as estratégias e as abordagens usadas são 

diferentes.5 Ainda de acordo com o mesmo autor, na arquitetura a Casa procura um espaço 

perfeitamente humanizado, um espaço fechado e isolado do exterior. De forma antagónica, o 

Jardim abre-se e expõe-se, estando mais dependente do fator “tempo” e está apto a acolher 

aquilo que a natureza tem para oferecer. O jardim procura a domesticação da Natureza, 

torna-a Casa. 6 

A presença do Jardim é necessária ao habitar do Homem, pois pertence às suas raízes 

mais profundas. A relação entre o Homem e a Natureza não se manteve a mesma ao longo do 

tempo – esta sofre uma constante mutação no pensamento humano em relação à sua forma 

de habitar e viver. O jardim da Antiguidade e o da Idade Média refletem a insegurança 

proporcionada pela Natureza hostil e pouco conhecida, assim o jardim existia intramuros, 

chegando muitas vezes a ser envolvido pela própria casa; O jardim Italiano é ainda contido, 

mas começa-se a abrir ao exterior. A natureza já estava mais domada, não sendo assim 

necessário trazê-la para o interior; O jardim Francês demonstra a vontade do domínio humano 

sobre a paisagem, fazendo-se prolongar até ao infinito, pois o Homem sentia-se mais seguro 

em relação à Natureza, já não o aterrorizava; O jardim Inglês tenta mimetizar a paisagem 

selvagem. “A Natureza é trazida a conquistar a cidade, porque o Homem não consegue viver 

sem ela.”7  Atualmente, a paisagem urbana tornou-se agreste e o jardim já quase não serve as 

necessidades do Homem. Já se aspira a uma Natureza pura e intocada pelo Homem. 

O jardim reveste-se de significações existenciais.  

A experiência vertical, nos jardins fechados, revela uma atitude simbólica do destino 

do Homem. A experiência Horizontal experienciada particularmente nos jardins franceses, 

também adquire um significado enquanto caminho do Homem. No jardim, os elementos que o 

compõem - as árvores, as pedras, a água, a terra - são de tal modo afeiçoados ao Homem, na 

sua pureza e correspondência, que este lhes atribui uma significação mítica. Pedro Abreu 

                                                           
5
 ABREU, Pedro Marques de. Op. cit, p. 226 

6
 Idem, p. 226 

7
 Idem, p.227 
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clarifica também que o jardim, por outro lado, remete para a Origem (Génesis), invocando a 

raiz do ser humano - aquele momento inicial em que o Homem vivia em paz e em relação 

mútua com a Natureza, onde tudo era morada.  

 

“O jardim é, porventura, o mais efetivo suporte da esperança dos homens: meta-

espaço, mas também, por causa disso, meta-tempo (e, por isso, complementar à arquitetura). 

Mais do que “Paraíso Perdido” o jardim é “Terra Prometida”.”8  

Pedro Marques de Abreu 

 

2. Jardim Fechado 

2.1. Significado   

 

 

“A garden is the most intimate landscape ensemble I know of. It is close to us. In it we cultivate 

the plants we need. It requires care and protection. And so we encircle it, we defend it and fend 

for it. We give it shelter. The garden turns into a place.”9 

Peter Zumthor 

 

Poeticamente, de acordo com Ronchetti Costanza, o jardim fechado é como uma sala 

no exterior sem cobertura, na qual se entra por uma Porta, rodeada por um Muro que define 

o limite - separando a realidade exterior da interior ao fazer surgir um lugar sem tempo, um 

lugar de eterna primavera.10 A Natureza é assim capturada e transposta para um lugar contido 

e controlado pelo Homem. Ao incorporar em si mesmo a expansividade do céu, o jardim 

fechado transforma-se no “intermediário entre o Homem e a paisagem.”11 

 As palavras “fechamento” e “jardim” parecem estar em oposição. O jardim reúne a 

paisagem à sua volta, (garden) e ao mesmo tempo, fecha-se sobre si próprio (enclosed). Este 

transcende-se como um espaço simultaneamente de dentro e fora, paisagem e arquitetura, 

                                                           
8
 ABREU, Pedro Marques de. Op. cit, p.229 

9
 ZUMTHOR, Peter. Serpentine Gallery Pavilion designed by Peter Zumthor, Serpentine Gallery Press Pack, 2011 

10
 RONCHETTI, Costanza. Do jardim místico ao jardim profano para uma leitura dos jardins medievais portugueses, 

Revista de História de Arte, nº7, 2009, p.269 
11

 Cit. por ABEN, Rob; WIT, Saskia de. The Enclosed Garden: History and Development of the Hortus Conclusus and its 
Reintroduction in the Present-Day Landscape. 010 Publishers, 1999, p.10 
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finito e infinito.12 O jardim fechado é Arte na Natureza e com a Natureza, tornando “esse 

espaço que damos o nome de natural (…) o menos natural dos espaços, dada a sua estreita 

vinculação a um imaginário pessoal”.13  Quando o Homem fecha o jardim, este torna-se num 

lugar íntimo, possibilitando uma relação mútua de proximidade e proteção.  

 No jardim fechado a escala da paisagem e transformada numa escala Humana. A 

contenção gerada no espaço é sublinhada pela inevitável presença do céu. Segundo Rob Aben 

e Saskia de Wit, as dimensões limitadas em oposição ao espaço ilimitado, a massa das paredes 

em oposição ao vazio do jardim, a invisibilidade do mundo exterior em oposição à visibilidade 

do céu, caracterizam desta forma o jardim fechado.  

De acordo com Hélder Gomes o jardim fechado comporta, pois, enquanto realidade 

cultural, um claro sentido normativo e programático: trata-se de representar a realidade não 

como ela é, na sua rudeza, mas como ela deve, deverá ou deveria ser.14 Cada jardim é uma 

interpretação e uma reformulação da natureza e, consequentemente, um reflexo da Cultura. 

Para unir a Natureza e a cultura o Homem precisa de ordem, e assim nascem os limites, a 

separação física e psicológica. 

 

“The enclosed garden is both a landscape without a horizon and a room without a 

ceiling. It is landscape expansiveness and domestic size brought together within a single 

space.”15 

Rob Aben e Saskia de Wit 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 ABEN, Rob; WIT, Saskia de. Op. cit, p.10 
13

 Cit. por CARAPINHA, Aurora. O jardim da Fundação Gulbenkian: A poética da Materialidade e da Temporalidade, 
Philosophica 29, Lisboa, Abril de 2007. Págs. 115-123 [pdf] [consultado em 2 de Setembro de 2013], p.197 [pdf] 
Disponível em: http://www.centrodefilosofia.com/uploads/pdfs/philosophica/29/9.pdf  
14

 GOMES, Helder. O Espaço como Representação do Espaço (o Saber como Encenação do Saber) p.103 [pdf] 
disponível em: www.transnatural.com 
15

 ABEN, Rob; WIT, Saskia de. Op. cit, p.210  
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2.2. Análise 

 

“There is no freedom in the desert 

Though there are no fences, no posts. 

It is better- if you wish to be free - 

to elegantly wander through a labyrinth.” 

Gerrit Komrij, 1984 

 

Gerrit Komrij refere que, ao contrário do deserto que se constitui como um espaço 

indeterminado e interminável, no labirinto o espaço é [de]limitado por paredes que se 

oferecem ao ser humano como uma maior liberdade – pois existe um caminho que decide o 

percurso e retira do Homem a pressão da decisão do trilho a seguir. O mesmo acontece no 

jardim fechado, onde a sua finitude admite o infinito, numa ideia de liberdade em restrição - o 

Homem precisa e procura a clausura, pois sente necessidade de adquirir o controlo e domínio 

sobre o espaço, pois só assim se liberta. 

No jardim fechado existe uma simbiose entre a arquitetura e a paisagem, onde o 

jardim se torna o coração da Arquitetura. O jardim fechado pode ser interpretado como um 

objeto arquitetónico, que, segundo Clemens Steenbergen, se classifica em quatro “layers” - 

Configuração e geomorfologia, Forma espacial, Aparência e o Programa e significado.16 (fig.2) 

A Configuração e geomorfologia estão relacionadas com o tratamento da 

geomorfologia, topografia e o seu sistema racional de medidas e proporções - consistem num 

sistema que examina a interferência entre o plano e os elementos naturais. A Forma espacial, 

por sua vez, está relacionada com o campo formal do desenho e construção do limite, na sua 

definição de um espaço interior que, por sua vez, define e influencia a sua relação com o 

exterior. A caixa na paisagem e com a paisagem - o jardim fecha-se em respeito à paisagem e 

abre-se em função do interior. A Aparência refere-se à representação dos elementos naturais, 

refletidos no jardim em diferentes tipos de imagem, procurando uma diferente captura pelos 

sentidos e a criação de diferentes sensações. O Programa e significado refletem a Cultura e a 

forma como esta se relaciona com a Natureza ao longo do tempo. A Configuração e 

geomorfologia, a forma espacial e a aparência são uma expressão do programa e do 

significado do jardim fechado. 

                                                           
16

 Cit. por ABEN, Rob; WIT, Saskia de. Op. cit, p.15 
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Fig. 2 Análise do Hortus Conclusus: (de cima para baixo) Aparência; Forma espacial; Configuração e geomorfologia 
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2.3. Simbologia 

 

“There is something else that strikes me in this image of a garden fenced off within the 

larger landscape around it: something small has found sanctuary within something big.”17  

Peter Zumpthor 

 

De acordo com Hélder Gomes, tal como na construção 

de uma catedral, o desenvolvimento de um jardim coloca-nos 

perante um processo de espacialização de uma representação: 

trata-se, já não de inscrever no espaço natural o elemento 

simbólico - o templo, o símbolo sacralizador – mas de 

transportar simbolicamente a própria realidade para o espaço 

fechado, subordinando o natural à ordem do 

representacional.18 O jardim ou a natureza construída não está 

simplesmente presente, ele representa toda a paisagem num 

só lugar, simbolizando o mundo Natural domesticado e 

proporcionando um lugar que evidência a relação do Homem 

com a sua própria natureza. O jardim fechado reúne a 

paisagem ao seu redor e, ao mesmo tempo, fecha-se sobre ela. 

Pode ser concebido como um microcosmos, emergindo assim 

uma acumulação de significados. (fig.3) 

 

“On entering a space with thick walls through a heavy door, you would logically expect 

to find yourself indoors. All the more surprising, then, when that indoors turns out to be 

outdoors.”19 

Rob Aben e Saskia de Wit 

 

 

 

                                                           
17

 ZUMTHOR, Peter. Op. cit 
18

 GOMES, Helder. Op. cit, p.107 
19

 ABEN, Rob; WIT, Saskia de. Op. cit, p.5 

Fig. 3 Modelo do jardim 
fechado como um paraíso 
terrestre   

 



11 
 

2.4. Anatomia 

 

a. Espaço limitado - Definido por limites físicos ou simbólicos - o muro, a grade, a 

sebe, a morfologia, o pavimento, a vegetação - o jardim fechado é, na vivência cultural do 

espaço, uma realidade de exceção. A identidade deste vive dos seus limites - no muro, na 

cerca, na sebe.20 O muro restringe o intercâmbio entre o interior e o exterior, controlando as 

aberturas para que a transição seja conscientemente experienciada. De acordo com Rob Aben 

e Saskia de Wit, a interação entre o muro e o plano do solo é decisivo na sensação de clausura, 

prevalecendo esta dentro do recinto amuralhado, através da presença da solidez dos muros e 

do balanço entre o vazio e o cheio.  

b. Relação íntima com o céu - No jardim fechado a experiência horizontal da 

paisagem é transformada numa experiência vertical. A tensão entre o plano do chão e o plano 

celestial gera um alinhamento vertical no jardim, passando a ser percetível os ritmos naturais 

da natureza: o nascer e o pôr-do-sol, a chuva, o nevoeiro, a passagem das estrelas.  

c. Relação com o centro - Existe uma relação hierárquica entre aquilo que é o 

limite e o centro, e todos os seus elementos são posicionados respeitando essa lógica. Por 

norma, o centro é o coração, a alma do jardim. O centro existe e adquire o seu poder devido 

aos limites e estes existem de e para o centro. O limite proporciona o local onde observamos o 

centro, assim o limite é exatamente o começo e não o fim de algo.  

d. Mundo sensível - O jardim fechado é um lugar suscetível aos sentidos. 

Percecionado através da visão, do tato, do olfato, da audição e até mesmo pelo paladar, ou 

seja, pelos estímulos sensoriais.  

e. Liberdade Programática - Muitas vezes o programa no jardim fechado tem 

ênfase na atividade social ou na experiência individual, ou seja, o jardim pode ser um reflexo 

de uso ou de um significado universal. E por vezes, não tendo uso específico, o próprio vazio 

do jardim funciona como uma tela sobre o qual se pode projetar a imaginação. “It is the very 

emptiness of the enclosed garden that acts as a screen on to which one can project one's 

imagination, as a frame which viewers can fill in themselves.”21 O jardim fechado é, deste 

modo, uma pausa para respirar, é a liberdade das obrigações impostas pela cidade. 

f. Intemporalidade - No jardim fechado o tempo é distorcido, ou seja, é 

percecionado de forma diferente através de um abrandamento da sua noção. A cronologia do 

passado, presente e futuro ocultam-se, onde o tempo linear cede ao tempo cíclico.  

                                                           
20

 Gomes, Helder. Op. cit,  p.103 
21

 Idem, p.221 
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g. Espaço simbólico - A definição de uma linha de demarcação corresponde à 

necessidade de inscrever no espaço um limite simbólico capaz de lhe assegurar um outro nível 

de realidade: uma realidade da ordem da representação, um espaço que se assume como 

representação do espaço, “The inside is bigger than the outside.”22 

h. Representação da natureza - Aquilo que o jardim nos oferece é, precisamente, 

a representação da natureza como uma realidade explicada, uma tradução para a linguagem 

humana. Através do uso de estímulos sensoriais, transforma-se a representação da natureza 

em sentimentos que apelam ao lado humano e que, por isso, formam uma “linguagem” que 

“descodifica” a leitura da natureza e a simplifica – torna-a mais acessível à compreensão e à 

contemplação. 

 

2.5. História e desenvolvimento  

 

Os jardins são uma das expressões mais antigas da civilização. Há cerca de três mil 

anos atrás, os habitantes do Egipto, Babilónia, Mesopotâmia e Pérsia, fizeram erguer lugares 

murados a todo o seu perímetro, contendo árvores frutíferas, tanques, e lugares para sentar. 

O jardim fechado medieval pegou nestas tradições e transformou-os, transferindo assim o 

arquétipo oriental do paraíso para o contexto europeu.23 Segundo Rob Aben e Saskia de Wit, 

as cidades, com os seus mosteiros e castelos, criavam enclaves na paisagem. Depois de séculos 

de peregrinação, muitas vezes forçada, a propriedade da terra tornou-se um summum 

bonum24, foi então que apareceram os primeiros campos medievais, prados e jardins. Em 529,  

St Benedict, elaborou a Santa Regra, onde defendia a vida monástica, regulamentada por uma 

rotina diária. Os mosteiros e castelos tornaram-se autossuficientes e fizeram assim evoluir 

uma série de tipologias de jardim: pomares, cemitérios, jardins de flores, hortas, jardins 

medicinais, jardins do claustro. Estes jardins, representavam a natureza. Ao colocar o trabalho 

e a contemplação em pé de igualdade, St Benedict, ajudou a manter e evoluir o jardim: 

manteve-se a produção como a sua principal função e juntou-se a agora autorizada função do 

prazer.25 

                                                           
22

 Cit. por ABEN, Rob; WIT, Saskia de. Op. cit, p.18 
23

 ABEN, Rob; WIT, Saskia de. Op. cit, p.10 
24

 Summum bonum (do Latim) o bem maior. 
25

 Idem, p.22 
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  As cidades transformaram-se em centros de poder. Eram rodeadas por muralhas, 

fossos, diques, rios. Ao seu redor surgiram os campos de cultivo que forneciam alimentos, dos 

quais estavam profundamente dependentes.  

  Apenas no fim da idade média, por volta de 1400, quando a sociedade estabilizou, os 

jardins assumiram um grande destaque na vida cultural das pessoas. Os mosteiros 

aumentaram, tornando-se em complexos mais saudáveis e diversificados, abrindo os 

horizontes ao nível da espiritualidade mística que os jardins proporcionavam. Nas cidades, iam 

surgindo pequenas manchas de verde, construídas por burgueses ricos. Assim, o jardim 

moveu-se da periferia das cidades para o seu interior, atingindo um novo significado 

arquitetónico e uma nova forma de os habitar. 

 

Os arquétipos da paisagem 

 

 A Clareira e o Oásis  

Foi na floresta densa e escura que a clareira 

proporcionou a criação de momentos interiores. O vazio 

gerado pela clareira na floresta, oferece uma relação com o 

céu, desenhando uma linha vertical imaginária, fazendo uma 

ligação deste à terra.26 No oásis é privilegiada a experiência 

horizontal, onde se visualiza a linha que liga o céu e a terra, 

constituindo o centro dum círculo interrupto que é a linha do 

horizonte. O oásis é um microcosmos, um mundo completo em 

si mesmo, onde o seu centro é a fonte, a condição necessária 

para a vida.27  

 Os jardins fechados do Egipto, Pérsia, Mesopotâmia e 

Babilónia foram modelados segundo o arquétipo oriental do 

oásis. O Hortus Conclusus seguiu o arquétipo da clareira, 

produto da paisagem Europeia. Assim como o oásis foi um 

paraíso no deserto para o nómade, a clareira era um refúgio na 

floresta para o homem medieval. 

                                                           
26

 Idem, p.25 
27

 Idem, p.25 

Fig. 4 Clareira  

 

Fig. 5 Oásis 
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Anger e o Temenos  

À medida que a paisagem se ia colonizando, o oásis e a 

clareira foram cultivados e ganharam cada vez mais significado. 

O chamado “Anger”, tal como se pode observar na imagem 

(fig.6), oferece um espaço para passar o tempo duma forma 

prazerosa, onde surgem mesas e bancos proporcionando uma 

estadia. No extremo oposto desta lógica, surgem os lugares 

onde os deuses residiam: o bosco sacro, o nymphaeum, uma 

árvore sagrada, uma montanha ou uma ilha.28 Estes lugares 

sagrados tinham o nome de “Temenos”. (fig.7) 

 

 

 

 

Orchard e Flowery Mead  

A etapa seguinte foi reproduzir o oásis e a clareira em 

espaços de cultivo. Surge então o “Orchard” e o “Flowery 

mead”. Os alimentos já não vinham prioritariamente da 

floresta, mas sim dos campos e prados. O “Orchard” e o 

“Flowery mead”, como os seus antecedentes naturais, eram 

lugares de agradável permanência.29  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Idem, p.26 
29

 Idem, p.26 

Fig. 6 Anger  

 

Fig. 7 Temenos  

 

Fig. 9 Orchard 

 

Fig. 8 Flowery Mead 

 



15 
 

Os arquétipos da arquitetura 

  

A forma espacial do jardim fechado pode ser 

identificada na antiga arquitetura grega, sendo vista como uma 

inversão da arquitetura dos templos. 

 O Templo grego, lugar de adoração comunitária, 

ocupava a posição central, onde existia um aperfeiçoar da 

combinação de coluna e base. Foi dada uma importância 

arquitetónica não pelo interior, mas sim pelo exterior. 

A vida urbana na Grécia foi promulgada na “ágora”. A 

galeria, zona abrangida pelas colunatas foi separada do templo 

e transmutada no Stoa. Uma nova forma espacial foi criada, 

surgindo um lugar com sombra para percorrer e sentar. 

Com a tradição Romana houve uma transformação. As 

casas viraram as paredes sem janelas para as ruas quentes e 

empoeiradas, mas olham para o jardim interior aberto no 

centro. Este jardim, rodeado de colunatas, chama-se Peristilo. 

O Peristylium Romano, o centro das salas privadas para a 

família, é uma colunata interna envolvendo um jardim. (fig.10) 

 

 

 

Os arquétipos da literatura 

 

A ideia de paraíso como um jardim é uma das ideias mais antigas da humanidade. O 

paraíso abençoado, um jardim de eterna primavera, é a recompensa no além. A imagem 

medieval do paraíso deriva de três arquétipos: o Pairidaeza persa, o Arcadia clássica, e o 

Jardim do Éden bíblico.30 

 

                                                           
30

 Idem, p.32 

Fig. 10 Evolução da 
tipologia: 
(de cima para baixo) 
Templo grego 
Stoa 
Peristilo 
Hortus Contemplanis 
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Pairidaeza 

Paraíso é derivado da palavra persa Pairidaeza, que significa literalmente “cercado por 

muros”. Foi no deserto persa que o modelo de um paraíso surgiu, com paredes à sua volta 

para se proteger do indesejável. No centro está uma fonte, a partir da qual surgem quatro 

canais de água, simbolizando os rios, dividindo o jardim em quatro partes, que por sua vez são 

subdivididas em quatro partes. Os quatro rios do paraíso retratam os rios do mundo que 

dividem a terra em quatro continentes (Europa, África, América e Ásia). Os quatro elementos 

(água, fogo, terra e ar), os quatro temperamentos (colérico, melancólico, fleumático e 

sanguíneo), as quatro cores (amarelo, branco, vermelho e preto).31 O jardim representa o 

cosmos. As árvores e pavilhões oferecem proteção contra o sol escaldante, colocam-se fontes 

para resfriar o ambiente e as flores dão prazer visual e aromático. (fig.11) 

 

 Arcadia 

O escritor grego Theocritus descreveu uma paisagem longe do mundo civilizado. 

“[Castor and Polydeuces], wildered both, / Searched through the boskage of the hill, and found 

/ Hard by a slab of rock a bubbling spring / Brimful of purest water. In the depths / Below, like 

crystal or like silver gleamed / The pebbles: high above it pine and plane / And poplar rose, and 

cypress tipt with green; / With rich flowers that throng the mead, when wanes / The Spring, 

sweet workshops of the furry bee”.32 Foi com esta imagem como ponto de partida que Virgil 

criou o jardim pastoral, que situou na Arcadia, uma região montanhosa do Peloponnese, a 

península do sul da Grécia. (fig.12) 

 

Jardim do Éden 

Em contraste com a ideia da natureza como lugar selvagem, o Jardim do Éden foi 

concebido para ser um lugar sagrado de sublimação na terra para o homem, construído por 

Deus. “And the Lord God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom 

he had formed. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to 

the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of 

knowledge of good and evil. And a river went out of Eden to water the garden; and from thence 

it was parted, and became into four heads.”33 (fig.13) 

                                                           
31

 Idem, p.32 
32

 Idem, p.34 
33

 Idem, p.35 
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 3. Hortus Conclusus: O Arquétipo do Jardim Fechado 

 

O jardim entendido como lugar de exceção não está muito distante do jardim 

entendido como lugar de reclusão: o Hortus Honclusus medieval decorre de um desejo de 

proteção face à realidade exterior que traduz, em parte, um desejo de fuga face às ameaças do 

mundo para lá dos limites protetores do muro ou do claustro - fossem estas a guerra ou o 

pecado.34 As tradições judaico-cristãs e islâmicas pensaram o jardim como uma imagem por 

excelência do oásis, o lugar de exceção. O Hortus Conclusus aproxima o jardim da dicotomia 

que se abre entre o espaço sagrado e o espaço profano como modelo de intelecção da 

experiência do mundo das culturas míticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 GOMES, Helder. Op. cit, p.106 

Fig. 11 Pairidaeza: 
carpete com 
representação do 
paraíso 

 

Fig. 12 Arcadia 
 

Fig. 13 Jardim do Éden 
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3.1. Tipologias 

 

De acordo com Rob Aben e Saskia de Wit, durante a idade média foram aplicados nos 

mosteiros, castelos e cidades, três tipologias do Hortus Conclusus, os quais se diferenciam, 

não só pela sua forma mas também pelo programa específico a que são submetidos.  

 

 

O Hortus Ludi - O jardim do prazer representa o paraíso como 

lugar de deleite. Concebido como um espaço social agradável, torna-se 

uma “sala” exterior, é o jardim da vida de corte.  

 

 

O Hortus Catalogi - Tipologia composta por pequenos espaços 

compartimentados, local de plantação de vegetais, legumes, plantas 

medicinais etc. Expressa o conhecimento e a riqueza. Foi tão utilizado na 

Idade Média que acabou também por ganhar um papel importante na 

representação da Natureza de forma ordenada, demonstrando 

conhecimento e poder do Homem sobre o mundo Natural.  

 

 

O Hortus Contemplanis - O jardim de reflexão, que descreve a 

hierarquia do universo com Deus como seu centro, representa a ligação 

ao divino. Local onde a perfeição pode ser encontrada na sua plenitude 

espacial.  

 

 

 

 

 
Fig. 14 Modelos esquemáticos das tipologias do Hortus conclusus: (de cima para baixo) Hortus Ludi; Hortus Catalogi; 
Hortus Contemplanis 
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Hortus Ludi 

A palavra “ludus” jogar, no duplo sentido de desempenho dramático e de atividade, foi 

a razão de ser desta tipologia de jardim. O hortus ludi é um lugar de alegria, de felicidade, um 

jardim de prazer e deleite. Um dos mais cantados pela literatura cortesã, presente nos 

romances de Cherétien de Troyes, descrevem-no como um espaço vedado, cheio de frutos e 

flores eternas, envolto por uma atmosfera mística.35 O hortus ludi não representava apenas o 

paraíso, também simbolizava a mulher, representada na canção de “Solomon”, “Um jardim 

fechado é minha irmã, minha esposa; um manancial fechado, fonte selada.”36  

A grande diferença entre a natureza idealizada representada no hortus ludi e a 

paisagem natural tem muito a ver com a forma como se coloca no terreno e se constrói. O 

jardim é completamente desconectado da sua envolvente, claramente definido com muros 

que o protegem dos intrusos, seja em castelos, mosteiros, zonas cultivadas ou na floresta. 

O jardim é composto por vários acontecimentos, normalmente associados aos objetos 

que aí se encontram. Uma pérgula, onde crescem flores, (normalmente rosas), funciona como 

uma galeria de percurso junto ao muro, proporcionando sombra e momentos de estadia, 

seduzindo as pessoas pela sua qualidade de ambiente perfumado. Um Banco, muitas vezes 

coberto de ervas ajudando a espalhar o seu aroma, posicionado de forma a criar um momento 

interior, como suporte de um espetador. Uma Fonte, como símbolo da origem da vida, 

ajudava a atrair pássaros e outros animais, proporcionando um momento sonoro agradável. 

Uma Mesa de pedra, que funciona como suporte para o “ludus”, oferecendo momentos de 

brincadeira, jogos, música, conversa e debates. (fig.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 RONCHETTI, Costanza. Op. cit, p.269 
36

 ABEN, Rob; WIT, Saskia de. Op. cit, p.42 

Fig. 15 Hortus Ludi e os seus componentes principais: (de cima para baixo) pérgula; banco; fonte; mesa 
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Hortus Catalogi 

A palavra latina “catalogus” significa enumeração. Assim o Hortus Catalogi é um jardim 

geometricamente organizado, composto por uma série de plantas enumeradas, ilustrando 

assim a ordem da Natureza. As plantas são contidas numa malha ortogonal, em filas de 

alegretes articulados em xadrez, enumeradas e catalogadas, assumindo assim um carater 

formal e expressivo. 

Esta tipologia oriunda da Grécia antiga e dos Romanos ainda hoje se encontra presente 

em mosteiros, castelos, e nas cidades. Foi através de Espanha que os islâmicos a trouxeram 

para a europa, importando da África, Índia e Síria, o conhecimento médico e cultural do 

jardim, sementes, bolbos e plantas vivas. Assim os jardins de ervas transformaram-se em 

hortus medicus que mais tarde originaram os jardins botânicos.37 

 No Hortus Catalogi a natureza é concebida como um catálogo, com enumerações 

iconográficas, estéticas, cura, valor culinário e valor científico. Existia uma clara intenção em 

mostrar a produção e eficiência, fazendo progredir a ciência e a gastronomia. (fig.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Idem, p.46 

Fig. 16 Hortus Catagoli e os seus componentes principais 
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Hortus Contemplanis 

No Hortus Contemplanis podemos encontrar uma relação entre o espaço e o tempo. 

Tal como o nome indica, este tipo de jardim tem como principal função oferecer a 

contemplação e meditação. O jardim foi concebido por forma a representar o jardim do Éden - 

a perfeição geométrica do divino. A lógica do cosmos e a própria formalização do jardim são 

inspirados no jardim do paraíso. Assim, o simbolismo muçulmano foi simplesmente substituído 

pelo simbolismo Cristão.38 No Cântico dos Cânticos, Bernardo de Claraval descreve o jardim de 

forma quadrada que reflete os quatro cantos do universo e cujo centro é constituído por uma 

árvore (árvore da vida) ou por uma fonte ou poço (fonte de sabedoria, símbolo de Cristo e dos 

quatro rios do Paraíso), onde o amante e a amada, a criatura e o criador, se escondem para se 

reencontrar.39 (fig.17) 

O modelo de espaço existencial é constituído pelo plano horizontal do jardim, 

desenhado numa lógica cruciforme, representando o mundo dividido em quatro partes iguais, 

através de um sistema de coordenadas, e no centro surge o eixo vertical, de ligação ao divino, 

o “axis mundi”. O movimento circulatório proporcionado pela galeria oferece ao utilizador 

uma relação estática mas contínua com o jardim interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada tipologia do Hortus Conclusus corresponde a um programa diferente, 

consequente de uma necessidade específica do ser humano. O paraíso terrestre funciona 

como um pano de fundo para o prazer, a instrução e a contemplação. 

 

 

                                                           
38

 Idem, p.53 
39

 RONCHETTI, Costanza. Op. cit, p.268 

Fig. 17 Hortus Contemplanis e os seus componentes principais 
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3.2. O caso dos conventos e as suas cercas 

 

Os Primeiros mosteiros surgiram a partir do séc. V., mas foi apenas no séc. IX que se 

começaram a expandir em conjuntos organizados em torno de jardim de meditação – o 

claustro. O jardim introvertido surge com a intenção de isolar as comunidades religiosas face a 

um mundo exterior de insegurança e instabilidade. Esta formalização arquitetónica surge com 

o intuito de oferecer não apenas segurança, mas também, uma clareza na sua organização 

espacial, proporcionando melhores condições luminosas e um espaço interior sagrado, 

opondo-se ao exterior inóspito e selvagem.40 

Todos os aspetos da vida monástica refletem a ordem divina, e a própria arquitetura 

assim o desenha. Os mosteiros e conventos são símbolos de ordem cósmica, verdadeiros 

mundos completos em miniatura. Isolando-se do exterior hostil, estas comunidades souberam 

explorar a ideia de jardim voltado sobre si mesmo - o Hortus Conclusus - fazendo conciliar as 

suas regras monásticas com as suas realidades de paisagem domesticada. O Hortus Conclusus 

foi assim aplicado de forma a integrar não só a contemplação e o lazer, mas também o 

trabalho.   

Desta forma, foi nos mosteiros e conventos que se desenvolveram as referidas 

tipologias, de entre os quais o claustro, que representava o éden, era lugar de meditação 

(Hortus Contemplanis); os campos de cultivo eram locais de trabalho e sustento (Hortus 

Catalogi); o jardim da cerca, local de fruição, deleite e também de contemplação (Hortus Ludi). 

Estas tipologias surgem nos conventos tendo em conta o modo de vida de quem os habita, que 

no fundo vão converter o espaço ao ideal do que hoje se denomina “autossustentável”. 

No claustro, o Hortus Contemplanis era o local onde as freiras meditavam sobre a sua 

forma de estar na vida aceitando o seu propósito. Os edifícios colocam-se ao seu redor 

quebrando os ruídos e evocando o silêncio propício à meditação. No seu interior a luz ilumina 

o jardim sagrado e a galeria funciona como elemento de ligação entre os dois mundos, 

funcionando como um espaço exterior do edifico e também um espaço interior do jardim. 

Outra tipologia, não menos importante, foi o horto do mosteiro, o Hortus Catalogi - no 

qual os monges se apoiaram na tradição agrícola romana, adaptando a velha organização 

geométrica em forma de xadrez, com camas retangulares, surgindo de razões práticas, da 

necessidade de um jardim estruturado e catalogado.41 Segundo Ronchetti Costanza, o 

                                                           
40

 ABEN, Rob; WIT, Saskia de. Op. cit, p.49 
41

 Idem, p.49 
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crescimento de hortas no espaço dos edifícios monásticos junta “o interesse de pôr a bom 

fruto a terra para produzir alimentos e remédios vegetais necessários aos monges, ao de 

possuir atributos inerentes à simbologia cristã.”42 

Também no jardim da cerca, rodeado de um muro, surge o Hortus Ludi. Um espaço de 

lazer propício ao passeio e ao exercício, oferecendo também sombra e locais para 

simplesmente se admirar a Natureza. Assim sendo, parece-nos importante que a estrutura seja 

lida como como uma unidade, composta por recintos de diferentes espacialidades. 
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 RONCHETTI, Costanza. Op. cit, p.277 
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4. A génese do Jardim Português 

 

“Mais arquitetónico que paisagístico, o jardim português espraia-se um pouco ao sabor das 

condições geográficas, voltado sobre si próprio, num ambiente de requintada intimidade, mais 

para ser usufruído no seu interior que para ser admirado do exterior.”43 

Helder Carita, Homem Cardoso 

 

Este é o conceito de jardim português. Um jardim arquitetónico de estar, 

profundamente dependente de um ambiente com verões secos e excessivamente quentes, 

que nos separa da tendência paisagística da europa além-Pirinéus. O jardim na cultura 

portuguesa constrói-se a partir de uma relação sentimental, como um sentir, uma poética 

própria à natureza. O jardim português “na sua essência, é um modo de sentir e estar”44, no 

qual se manteve durante séculos intimamente relacionado com o imaginário profundo da alma 

portuguesa e com os seus hábitos vivenciais, sendo na sua maioria enraizados no primado da 

utilidade.   

 A atitude contemplativa estática que se sente no jardim português encontra a 

justificação em razões de ordem climática. A luminosidade e as elevadas temperaturas que se 

fazem sentir principalmente nos verões, acabam por não proporcionar condições ideais para 

uma prática de atividade física exploratória, pressupondo desta forma a sua exploração 

através de atividades de pouco movimento.45 Francisco Caldeira Cabral refere que as 

características dos nossos jardins resultam de uma série de circunstâncias: “A nossa 

organização social e a sua evolução; as descobertas pondo-nos em contacto com novos 

mundos e novas plantas; o nosso clima (…); o acidentado do nosso território que juntamente 

com a nossa maneira de ser particular determinaram o tipo dos nossos jardins.”46 

O desenho do jardim português é determinado por razões de ordem produtiva. Este 

tem origem numa forma caprichosa e desalinhada inserida numa estrutura geométrica 

irregular mas de escala humana - onde se salienta o valor das partes e não do todo. As 

                                                           
43

 CARITA, Helder; CARDOSO, Homem. Tratado da Grandeza dos Jardins em Porugal, Lisboa, Livros Quertzal; 
Bertrand Editora, Setembro 1998, p.15 
44

 CARAPINHA, Aurora. Da Essência do Jardim na Cultura Lusíada, Congresso Internacional “Jardins do Mundo”, 
Funchal, 2007, p.199 
45

 Idem, p.200 
46

 CABRAL, Francisco Caldeira, Características tradicionais do jardim português, Fundamentos da AP, [em linha] 
[consultado em 13 de Dezembro 2013] Disponível em: 
http://proffranciscocaldeiracabral.portaldojardim.com/ambiente/em-defesa-da-paisagem-continental/ 
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descrições e vivência relatadas tornaram-se documentos preciosos para a caracterização e 

análise da identidade particular do jardim português. O significado particular do perfume na 

qualificação do espaço quando se refere a forte presença de laranjeiras e limoeiros; os altos 

muros que o envolvem proporcionando privacidade e um valor intimista; o desenho com a luz 

e a definição de claro-escuro obtidos pela vegetação; e, a frescura dos tanques e das casas de 

fresco. 

Uma análise aos cantares trovadorescos revela “um intimismo pleno entre o Homem e 

a Natureza, feito de amor e saudade.”47 As nossas “cantigas de amigo” falam-nos de 

sentimentos gerados pela relação forte entre o Homem e os lugares e não da enumeração dos 

seus componentes. Segundo António José Saraiva, cantava-se de forma simples a beleza 

própria dos seus elementos naturais, emanando um sentimento pela natureza difícil de 

verbalizar, comparável à “hora de jardim” de que fala Camilo Pessanha.48 O jardim é um 

estímulo da própria natureza, é uma pausa, um momento, como Ibne Amar escreve: “no 

recanto escondido, o jardim visitava-nos/enviando os seus presentes pelas mãos aromatizadas 

das brisas”49, falando-nos da leveza, daquilo que é etéreo do jardim. 

Através de uma reação emotiva com materialidade dos elementos naturais, (rugosa, 

sonora, cromática, aromática), no jardim da cultura portuguesa, assume-se a beleza intrínseca 

à dinâmica natural, respeitando o espaço interativo que se vai transformando, a partir do seu 

interior mas também com a nossa vivência.50 O jardim desenha-se a partir da relação emotiva, 

construindo-se com base na materialidade, na corporeidade e na temporalidade dos 

elementos naturais.51 Desenha-se com a vegetação, com a água, com a luz e com a morfologia, 

construindo um lugar singular, com características próprias, determinadas pelas propriedades 

morfológicas naturais, mas também pela identidade histórica e cultural. 

 O desenho de claro-escuro surge da necessidade de moldar a vegetação de forma a 

proporcionar uma profundidade tal que a luz mediterrânea forte não alcança na sua 

totalidade. A vegetação é utilizada sobretudo na sua forma natural, marcada pela forte 

presença de espécies vegetais de folha perene que oferecem ao jardim, durante todo o ano, 

uma diversidade cromática e aromática - aceitando o seu valor estético próprio. A vegetação 

torna evidente o desenho velado que a água traça no seu percurso, elementos que se tornam 

a alma e o âmago do jardim português. 

                                                           
47

 Cit. por CARAPINHA, Aurora; TREIB, Marc. O Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, Op. cit, p.182 
48

 Idem, p.182 
49

 Cit. por CARAPINHA, Aurora. Da Essência do Jardim na Cultura Lusíada, Op. cit, p.197 
50

 CARAPINHA, Aurora. O jardim da Fundação Gulbenkian: A poética da materialidade e da temporalidade, Op. cit, 
p.121 
51

 CARAPINHA, Aurora. Da Essência do Jardim na Cultura Lusíada, Op. cit, p.203 
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4.1. O caso do jardim da Gulbenkian  

 

 Apesar de ser mais atual, de acordo com Aurora Carapinha, o jardim da fundação 

Gulbenkian oferece-se como um exemplo definidor da nossa personalidade base, na relação 

que se estabelece com a natureza, visto que as origens do seu desenho remetem para o 

espaço rural de Portugal.52  

 O desenho do jardim aposta num contraste entre a definição de zonas intimistas e de 

áreas de sociabilidade, com as plantações densas que praticamente negam a presença da 

cidade. Segundo Francisco Caldeira Cabral, a vegetação, a fisiografia, a hidrologia e o clímax 

acabam por gerar três condições gerais da paisagem: a orla, a mata e o campo aberto ou a 

clareira,53 estas que acabam por ser decisivas na construção do jardim da Gulbenkian. (fig.18) 

A orla ou sebe é o “muro” que protege e configura o interior, definindo o espaço limite 

que proporciona uma transição entre a cidade e o jardim. A mata que oferece zonas mais 

íntimas de sombra, com ambiências muito próprias, coloca-se nas áreas onde os ventos 

incidem com mais intensidade. A clareira é definida como espaço de encontro, o coração do 

jardim. É o vazio na mata, onde existe uma relação entre o utilizador e o céu.  
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 CARAPINHA, Aurora; TREIB, Marc. O Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, Op. cit, p.171 
53

 Cit. por CARAPINHA, Aurora; TREIB, Marc. O Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, Op. cit, p.157 

Fig. 18 Representação esquemática da gestão das matas, desenho de Gonçalo Ribeiro Telles 
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Apesar de podermos identificar no jardim estas referências tipológicas características 

da paisagem portuguesa, a sua leitura atualmente remete também para os pátios da tradição 

moura e islâmica. A orla funciona como muralha ou cerca, mas neste caso a matéria é a 

vegetação que, ao cercar os espaços centrais, retira o ser humano física e psicologicamente do 

mundo urbano exterior. Assim, os jardins da Gulbenkian “têm a função de um refúgio da 

cidade, uma ilha verde que existe isolada da paisagem urbana.” 54  

 Toda a conceção do jardim tem como conceito o movimento. Neste caso, os vários 

movimentos. O movimento determinado pela vida inerente à materialidade que constrói o 

jardim, o movimento das estações do ano, o movimento do dia, o movimento das pessoas que 

passeiam no parque.55 O desenho do jardim é concebido essencialmente ao nível de 

espacialidades construídas pelas pessoas e pela natureza numa relação mútua onde se 

desenha sobretudo espaço e não tanto formas. O jardim transmuda-se, ou seja, torna-se um 

sistema vivo que está em constante transformação, é um sistema natural que tem uma 

dinâmica própria, sensível a fatores externos e internos, com uma lógica de transformação 

real, onde o visitante não é contemplador mas sim construtor do espaço.  

 Nesta proposta, a vegetação acaba por ser o grande construtor de espacialidades, 

desenhando profundidades, contrastes e enquadramentos e criando, ao mesmo tempo, 

espaços de luz e sombra, de recato e de sociabilidade.56 (fig.19) “As árvores isolam-se ou 

rarefazem-se na proximidade do edifício criando lugares que se oferecem como continuidade 

do espaço interior, como salas ao ar livre, como referem os projectistas.”57  
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 CARAPINHA, Aurora; TREIB, Marc. O Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, Op. cit, p.160 
55

 CARAPINHA, Aurora. O jardim da Fundação Gulbenkian: A poética da materialidade e da temporalidade, Op. cit, 
p.116 
56

 CARAPINHA, Aurora; TREIB, Marc. O Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, Op. cit, p.117 
57

 Cit. por CARAPINHA, Aurora; TREIB, Marc. O Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, Op. cit, p.92 
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 O sistema de passeios que percorre e participa nas 

diferentes espacialidades do jardim nasce não só das 

ambiências que a natureza oferece, mas também da 

relação que o Homem estabelece com ela, e não tanto 

da vontade de unir determinados pontos, fazendo 

destes espaços Lugares.  

O lago é o coração do jardim.  A água em estado de repouso ou em movimento 

funciona como uma matéria subtil com a sua capacidade 

refletora, transfigurando espaços de sombra em 

luminosidade e imagem refletida, atribuindo ao espaço 

uma atmosfera mística única. (fig.20, 21) Atualmente o 

jardim é reconhecido não apenas pela sua qualidade de 

espaço de retiro, mas também pela função ecológica 

que desempenha na cidade de Lisboa, conservando 

espécies vegetais e atraindo animais para o seu interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 Representação esquemática da 
gestão das matas, desenho de Gonçalo 
Ribeiro Telles 

 

Fig. 20 O lago como clareira no jardim 

 
Fig. 21 Os jardins dentro do jardim 
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4.2. Da tradição das quintas e palácios portugueses  

 

“Uma tardinha, ao anoitecer sentados no pomar, no rebordo do tanque. (…) nos queixámos, 

calados na fresca doçura do anoitecer, entre o cheiro avivado das madressilvas do muro.”58 

Eça de Queirós 

 

Com estas palavras, são reforçadas as qualidades que definem o caráter naturalista 

presente no jardim português. Francisco Caldeira Cabral fala-nos de um país que sempre 

apreciou a frescura da sombra criando fortes contrastes de sombra e luz. 

Já nas composições paisagísticas romanas, foram incluídos pavilhões no jardim, onde 

existia quase sempre uma fonte, onde se podia comer, conversar, repousar. Em Portugal, com 

o ressurgimento das artes, em meados do século XV, principalmente no reinado de D. João II – 

assiste-se a um forte movimento de construção de quintas de residência, palácios, e cercas 

conventuais garantindo e definindo desta forma os fundamentos de uma tradição portuguesa 

como salvaguarda da vertente utilitária destes espaços.59  

Intimamente ligado a uma tradição mediterrânica islâmica, o jardim português renasce 

“tanto nas suas características de contenção espacial e interpenetração com a casa, (…) como 

na sua ambiência, onde a laranjeira é o elemento predominante a par do grande tanque-

espelho de água.”60 O jardim português passa a estar intimamente ligado com a Arquitetura e 

a vida doméstica. Privilegiam-se mais os atributos inerentes da água - que oferece uma 

ambiência fresca e refletora - do que propriamente a criação de uma manipulação cenográfica 

e simbólica.  

Estes jardins adotam como elemento fundamental o grande tanque-espelho de água, 

de raiz islâmica. Este elemento arquitetónico, inserido sempre de forma cuidadosa e 

estratégica no espaço tem a função de reter a água para de seguida a distribuir conforme as 

diversas necessidades ao longo do ano. Associado a este surgem ao seu redor locais de estar 

aprazíveis, que permitem o usufruto da sua frescura, fazendo assim aparecer, para os 
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 Cit. por CARAPINHA, Aurora. Da Essência do Jardim na Cultura Lusíada, Op. cit, p.203 
59

 Rotas das Casa de Fresco [em linha] [consultado em 25 de Junho 2013] Disponível em: 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPARoute.aspx?id=dcf4f47e-4c55-41c7-bc1c-c4c41604b327 
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 CARITA, Helder; CARDOSO, Homem. Op. cit, p.38 
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momentos de lazer, muros com bancos, alegretes, latadas e nos mais requintados casas de 

fresco.61 

 

“Em todas as quintas se aproveitavam os tanques de rega e as nascentes para 

agradáveis sítios de estar, construindo-se bancos e latadas junto aos tanques decorados com 

azulejos e com bicas de cantaria ou carrancas, mais ou menos trabalhadas e aproveitando-se 

as minas para casas de fresco.”62 

Francisco Caldeira Cabral 
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 Idem, p.38 
62

 CABRAL, Francisco Caldeira, Características tradicionais do jardim português, Fundamentos da AP, Op. cit. 

Fig. 22 Planta e corte e pormenor do tanque dos jardins do Paço da Mitra.  
Valverde - Évora 
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Fig. 23 Tanque dos jardins do Paço da Mitra.  
Valverde - Évora 
 

Fig. 25 Tanque da quinta das Carrafochas. 
Loures - Lisboa 

 

Fig. 26 Casa de fresco da quinta das Carrafochas. 
Loures-Lisboa 

 

Fig. 27 Tanque e casa de fresco da quinta das Lapas. 
Torres Vedras 

 

Fig. 28 Casa de fresco da cerca do convento dos 
Capuchos 

 

Fig. 24 Tanque da Quinta dos Azulejos. 
Lumiar - Lisboa 
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Na maior parte das vezes associadas ao elemento água, as casas de fresco marcam a 

sua presença em jardins de composição mais elaborada. Construídos em material inerte e/ou 

vegetal, constituem zonas de estadia e contemplação no interior do jardim, as quais estão 

associados momentos de paragem e repouso. 

Um exemplo onde encontramos uma das maiores casas de fresco como um modelo 

referencial para os jardins portugueses é na Quinta da Bacalhoa.63 (fig.29, 30, 31) Agregada a 

um espelho de água que desempenha a função de tanque de rega, a casa de fresco desenrola-

se numa das suas extremidades, posicionando-se junto ao muro.  

A azulejaria, que até aqui estava restrita à arquitetura religiosa passa a fazer parte do 

desenho destes jardins, estando muitas das vezes associada às casas de fresco e tanques de 

água - representando temas historicistas, profanos, alegóricos, mitológicos e exóticos.64  

Um outro exemplo muito importante na história do jardim português é o tanque e 

casa de fresco dos jardins do Palácio Fronteira em Lisboa. (fig.32, 33, 34) Caracterizado por 

uma atmosfera e acústica muito particulares, a casa de fresco possui uma planta circular com 

aproximadamente seis metros de diâmetro e uma cobertura com cúpula formada por uma 

calote esférica. Um verdadeiro espaço de frescura e repouso onde se pode desenvolver 

diálogo sem grande esforço vocal, devido ao seu desenho ter essa particularidade em 

consideração.65 O sistema de armazenamento, o tanque de água, uma admirável obra de 

engenharia hidráulica do século XVII, possui ao seu redor um deambulatório, convidando ao 

movimento e proporcionando um patamar mais elevado em relação ao jardim que cria 

diferentes pontos de vista com este.  

Um outro elemento também muito característico das quintas e jardins portugueses é a 

pérgula. Como se pode observar nos exemplos (fig.35, 36, 37) normalmente situa-se junto aos 

muros rematando os limites com percursos e zonas de estadia. Um espaço de frescura no 

exterior que muitas vezes se reveste de vegetação, oferecendo sombra e aromas agradáveis. 
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 Rotas das Casa de Fresco, Op.cit. 
64

 QUINTAS, Joana de Avelar. Acções de Salvaguarda e Reabilitação do Património: O Exemplo do Palácio Fronteira, 
Tese de mestrado, Faculdade de Arquitetura de Lisboa, 2011, p.52 
65

 Idem, p.51 
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Fig. 30 Tanque e casa de fresco da Quinta da Bacalhoa. 
Azeitão 

 

Fig. 33 Casa de fresco dos jardins do Palácio Fronteira 

 

Fig. 34 Tanque dos jardins do Palácio Fronteira 

 

Fig. 29 Planta do tanque e casa de 
fresco da Quinta da Bacalhoa. Azeitão 

 

Fig. 31 Secção do Tanque da Quinta da Bacalhoa. Azeitão 

 

Fig. 32 Planta dos jardins do Palácio Fronteira. S. 
Domingos - Lisboa (Casa de fresco no topo e tanque em 
baixo) 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 35 Pérgula da Quinta da Ribafria. Sintra 

 
Fig. 36 Corte e planta da Pérgula dos jardins da Casa de 
Campo. Celorico de Basto 

 

Fig. 37 Planta da Pérgula da Casa Simães. Moure. Felgueiras 
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PARTE II  

A PROBLEMÁTICA 

O Porquê do Jardim Fechado?  

O Tema do Jardim Fechado Enquanto Abordagem Projetual 
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5. Enquadramento Geral 

 

Nesta fase pretendemos fazer uma leitura e análise do Lugar de Santa Marta, indo ao 

encontro das suas problemáticas ao nível da cidade e do lugar, fazendo assim surgir uma 

reflexão crítica cujo enfoque orbita em torno do porquê do jardim fechado? 

Devido ao facto do projeto em questão se centrar maioritariamente na zona do 

território da cerca, o tema explorado procura o aprofundamento desta vertente. 

 

 

5.1. A cidade e as cercas conventuais 

 

No período entre os séculos XVI e XVII, foi construído um elevado número de unidades 

conventuais, o que acabou por marcar fortemente a imagem da cidade de Lisboa. Chueca 

Goitia refere a herança arquitetónica associada à ocupação islâmica, um espaço interiorista, 

como um elemento comum a Portugal e Espanha, e como um fenómeno particularmente 

marcante ao nível da cidade – incluindo em Lisboa.66 Francisco Caldeira Cabral refere-se à 

cidade de Lisboa como “a terra dos Muros.”67 Nas cidades portuguesas, é característico a 

“preferência pela espacialidade coletiva mais introvertida, dos pequenos espaços 

semifechados, contidos”68, nos quais os conventos são estruturas que marcam a diferença pelo 

seu carácter de intimidade e clausura. Estes conjuntos tornaram-se em sistemas 

autossuficientes, fruto da relação que estabelece com o próprio programa que aí se 

desenvolve e no qual se vivia em clausura.  

Os conventos foram elementos primários na composição da cidade, onde a sua 

relação com o espaço urbano se fez a vários níveis: estabeleceram a ligação entre a cidade e o 

território envolvente; orientaram e condicionaram a expansão urbana, participando 

simultaneamente no desenho da cidade; e foram importantes centros produtores de cultura, 

bem como insubstituíveis polos de assistência social para a população. De acordo com Jorge 

Gaspar, “os espaços conventuais marcaram pois o urbanismo das cidades portuguesas, muito 
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 Cit. por MOREIRA, João Gonçalo da Silva. A Presença da Arquitectura como Enclave: Reflexões a partir da cerca de 
Santa Marta de Lisboa, tese de mestrado, Faculdade de Arquitectura de Lisboa, 2013, p.50 
67

 CABRAL, Francisco Caldeira, Retirado da Conferência proferida no ISA em 1941, durante a II Exposição Nacional de 
Floricultura, em Fundamentos da AP [em linha] [consultado em 13 de Dezembro]. Disponível em: 
http://proffranciscocaldeiracabral.portaldojardim.com/ambiente/elementos-tradicionais-do-jardim-portugues 
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 Cit. por MOREIRA, João Gonçalo da Silva. Op. cit, p.51 

Fig. 38 (Página anterior) Esquema da tipologia do 
jardim fechado aplicada no contexto urbano  
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para além dos seus períodos de vida ativa e, mesmo quando foram demolidos (o que na 

totalidade é pouco frequente), imprimiram marcas muito fortes nos tecidos urbanos”.69  

Os conventos (com as suas “cercas” fortemente marcadas) originam vazios na cidade 

que, normalmente se associam a jardins ou áreas de solo permeável, como se de uma 

reminiscência da ruralidade se tratassem e onde o tempo parece ter estagnado. Influenciam, 

deste modo, o crescimento urbano através da quebra que introduzem no construído, 

formando assim territórios isolados. (fig.39, 40, 41) 

 

“As cercas são fronteiras físicas, separando duas realidades muito distintas: o ambiente 

mourisco, calmo e natural do interior, em oposição ao fervilhar da cidade construída.”70 

Raquel Matela 

 

Podem identificar-se três elementos principais na sua construção: a Igreja, as 

Dependências e a Cerca. A Igreja é a construção que comunica de uma forma mais direta com 

o mundo exterior; as Dependências, organizadas e articuladas através do claustro, são uma 

série de espaços ordenados e hierarquizados, simbólica e funcionalmente; e por fim a Cerca, 

delimitada por um muro que se articula com o edifício dando unidade ao conjunto e sendo 

composta por áreas de arvoredo, cultivo de cereais, hortas, jardins, fontes, sistemas de 

irrigação e de armazenamento de água, que garantem a subsistência da comunidade.  

O espaço da cerca organiza-se segundo fatores relacionados com a orientação solar, a 

topografia, os sistemas de hidráulica, o sentido dos ventos e dos usos atribuídos. Devido às 

exigências e regras da comunidade religiosa, a própria arquitetura reflete-se através de uma 

proteção intensa do espaço contido. A unidade conventual dá suporte ao desempenho do 

papel das freiras na cidade, recorrendo para isso a um elemento arquitetónico, que oculta o 

espaço interior - o muro. Este que desenha a cerca das unidades conventuais, também se 

revela na construção das paredes, ganhando espessura por forma a criar nichos e espaços de 

transição, associados sempre ao regime de clausura e à proteção da comunidade religiosa, 

proporcionando espaços íntimos. 

 

 

                                                           
69

 Cit. por MATELA, R. O papel dos Conventos no Crescimento Urbano – Reflexões sobre Monumentos e Salvaguarda 
do Património, Tese de mestrado, Instituto Superior Técnico, 2009, p.36 
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Fig. 39 Planta de evolução do território das cercas e das bolsas de jardim associadas a este. (Elaborada com 
base no levantamento de Lisboa, de Filipe Folque, 1850) 
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Fig. 40 Planta de evolução do território das cercas e das bolsas de jardim associadas a este. (Elaborada com 
base no levantamento de Lisboa, por Silva Pinto, 1910) 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41 Planta de evolução do território das cercas e das bolsas de jardim associadas a este. (Elaborada com base 
na planta atual de Lisboa, 2014) 
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6. Enquadramento do Lugar “Santa Marta” 

6.1. Contextualização Histórica 

 

Atendendo à importância e à singularidade deste imóvel no contexto do património 

nacional, pensamos ser importante perceber a fundação e evolução do mesmo ao longo dos 

tempos. O mosteiro das religiosas de Santa Marta da Seráfica Ordem de S. Francisco, Claristas 

da Segunda Regra, surgiu durante o reinado de El-Rei D. Sebastião. A sua fundação deveu-se, 

sobretudo, ao aparecimento da grande peste, em Portugal no ano de 1569.71 Nasce assim, 

nesse ano, na orla nascente da atual rua de Santa Marta, o Recolhimento dos Meninos e de 

Santa Marta, que dava abrigo a crianças abandonadas e jovens órfãs. Este local fornecia, de 

igual modo, cuidados médicos específicos e dava apoio espiritual.72 

Após a peste, um grande número de mulheres ficaram viúvas e sem família. Àquelas 

que desejassem casar, ser-lhes-ia fornecido um dote de acordo com a sua qualidade (dado por 

D. Sebastião), e as que preferissem manter-se em clausura seriam indicadas para algum 

mosteiro. Foram recolhidas “em número de duzentas, sendo que cinquenta e quatro delas”73 se 

recolheram numa casa com o nome de “Sancta Martha”, vivendo ali como se de religiosas se 

tratassem. Apesar de não ser oficialmente um Mosteiro, a observância e o exemplo que havia 

no Recolhimento, em conjunto com a proteção e assistência espiritual dos Padres Jesuítas da 

Casa de S. Roque até ao fim de 1582, faziam-no ser nomeado por tal. Aliás, é ao verem 

tamanha vocação religiosa que, os referidos Padres acabam por sugerir ao Arcebispo de 

Lisboa, a conversão do Recolhimento em Mosteiro da Ordem de Santa Clara.74 Esta 

comunidade feminina em clausura construía-se segundo uma interioridade, onde as regras da 

clausura não permitiam o contacto entre os dois mundos, apenas desenvolviam atividades 

impostas pela sua ordem.  

No tempo em que D. Catarina, Rainha da Grã-Bretanha, habitou o Palácio dos 

Coutinhos, mais tarde conhecido como dos Condes de Redondo (e onde hoje se encontra a 

Universidade Autónoma, anexa à Igreja do Convento), a Rainha fez abrir na capela-mor uma 

tribuna, de forma a poder assistir aos serviços religiosos sem ter de sair da sua própria casa. 75 
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 TEIXEIRA, Ana; OLIVEIRA, Claudia: KUBALIK, Diana; TEIXEIRA, Marirosa. Hospital de Santa Marta: Análise Histórica, 
trabalho realizado no âmbito da disciplina de conservação e restauro, Faculdade de Arquitectura de Lisboa, p.4 
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 Idem, p.4 
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 Idem, p.5 
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Posteriormente, no ano de 1834, o edifício é desativado da função conventual, 

convertendo-se, então, em Hospital e conferindo à colina uma nova vivência, passando a ser 

tida (ou conhecida) como a “Colina da Saúde”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43 Antiga portaria de entrada para o 
Convento / Hospital de Santa Marta, 1968 

 

Fig. 44 Galeria do claustro do Convento / 
Hospital de Santa Marta, 1979 

 

Fig. 42 Fachada do Convento / Hospital 
de Santa Marta, 1968 

 

Fig. 45 Fachada da ala nascente do edifício do 
Convento / Hospital de Santa Marta, visto do 
território da cerca, início do século XX 
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6.2. Contextualização do Lugar 

 

Santa Marta é um dos muitos conventos que se caracteriza pela Clausura, formando 

uma barreira que se impõem no tecido da cidade. Na parte posterior do convento, ao longo da 

encosta, situa-se o terreno da cerca que ocupa grande parte do território. No passado foi um 

local onde existia uma vasta área de cultivo, amuralhada em toda a sua dimensão por árvores 

de fruto e árvores florestais, servindo de sustento e recreio às religiosas. Através da seguinte 

descrição elaborada por um testemunho podemos confirmar que este local possuía uma 

“cerca muyto larga, na qual as muytas arvores de que está povoada servem de ministrar 

fructos a seo tempo para provimento da Communidade, e tambem, o que nam he menos 

importante, pera recreação e alivio das Religiosas.”76 

Assim, o território da cerca era um local onde se estabelecia contato com a natureza, 

criando um ambiente relaxante e propício ao repouso, ao exercício físico e ao lazer. Aqui eram 

também cultivadas as plantas que haviam de produzir as flores para a ornamentação dos 

altares, assim como uma complexa série de plantas medicinais e aromáticas, das quais se 

extrairiam os símplices para a botica do convento. Do ponto de vista exterior, este lugar 

induzia a uma vida misteriosa onde o contato era proibido, propiciando o deleite e o sonho 

com um lugar quase mágico. Sobre os muros altos surgia uma massa arbórea que 

pontualmente espreitava a rua induzindo a um lugar secreto e proibido.77 

Através da planta de Filipe Folque (fig.46), que é bastante sugestiva na caracterização 

da ambiência do território, constatamos que são percetíveis três tipologias do Hortus 

Conclusus: o Hortus Contemplanis, o Hortus Catagoli, e o Hortus Ludi.  

A unidade conventual, tal como a maioria dos conventos, organiza-se em torno de um 

sistema claustral onde surge, no seu interior, o jardim de contemplação máxima, de ligação 

com o divino, o Hortus Contemplanis. Um jardim de Natureza domesticada que tem como 

referência a tradição islâmica.  

A Norte do território da Cerca, surgiam uma espécie de “canteiros” que remetem para 

o antigo horto do convento, o Hortus Catagoli. Um local de dimensões reduzidas, com uma 

localização próxima ao edifício do convento mais propriamente ao refeitório. 
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 Cit. por GONÇALVES, Joana. Do Sentido de Lugar, A Cerca de Santa Marta de Lisboa, tese de mestrado, Faculdade 
de Arquitectura de Lisboa, 2013, p.49 
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 SIMÕES, Lígia Paula, Arquitectura Monástica de Clarissas em Portugal, Tese de Doutoramento da Escuela Superior 
de Arquitectura, Universidade da Coruña, Departamento de Construccions Arquitectónicas, Volume I, 2008, p.181   
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O hortus ludi desenvolvia-se na parte posterior do convento, no espaço de maiores 

dimensões do terreno da cerca. Alinhado com o claustro existia um recinto escavado na 

encosta. O último, possuindo um carácter mais formal organizava-se segundo patamares de 

terra. No patamar junto ao convento existia um local também propício a plantações, 

provavelmente onde se localizava os pomares. No patamar superior, olhando sobre o edifício 

do convento, localizava-se uma zona mais contemplativa, um local de paragem e meditação. 

Aqui, tal como se pode constatar na planta acima referida, existia, no centro e alinhado com o 

claustro, um tanque (fig.47) em forma circular que servia para armazenar a água para a rega, 

tornando-se um local também de deleite. No limite e junto ao muro do recinto, existia uma 

casa de fresco, (fig.47) um local mais íntimo e agradável à contemplação. À volta do recinto e 

no espaço entre muros localizava-se então uma zona mais selvagem, uma azinhaga que 

contornando a cerca, proporcionava um espaço de passeio e recreio, a “mata”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do tempo, o Hospital sofreu inúmeras intervenções arquitetónicas e 

alterações programáticas, o que lhe confere um carácter de intemporalidade. Atualmente o 

Hospital é composto por uma multiplicidade de edifícios, construídos em diferentes épocas, de 

acordo com as necessidades específicas surgidas ao longo dos tempos. Torna-se importante 

referir que estas estruturas permanecem hoje no tecido da cidade devido à sua capacidade de 

adaptação a novos programas; porém, sofreram alterações ao nível da sua construção, 

sobretudo nos seus interiores. Tal é visível na adaptação do convento a Hospital, onde ocorreu 

uma subdivisão de espaços interiores e também um aumento do número de pisos, nos quais 

Fig. 46 Tipologias do Hortus Conclusus: Hortus 
Contemplanis (laranja), Hortus Catagoli (verde), 
Hortus Ludi (vermelho). (planta de filipe Folque, 
1850) 

 

Fig. 47 Território da Cerca e Convento de Santa 
Marta. A presença do recinto escavado na encosta 
(Planta de Francisco Goullard, 1878) 
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se instalaram zonas técnicas necessárias ao funcionamento do mesmo. Por falta de espaço 

foram construídos edifícios complementares na zona da cerca do convento, onde se destaca o 

edifício do coração, articulado por uma ligação subterrânea com o edifício do claustro. (fig.48) 

Surgem também, no século XX, alterações ao nível da envolvente que o rodeia. Com a 

evolução da cidade, o enquadramento paisagístico do convento foi fortemente modificado, 

principalmente com a construção da Rua Luciano Cordeiro, acabando por criar um aterro no 

qual se colocam edifícios de grandes dimensões, cujas traseiras se viram para o convento, 

quebrando a relação topográfica que existia outrora e acentuando ainda mais a empena, 

conferindo-lhe um aspeto de interior de quarteirão. (fig.49, 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 49 Alterações do enquadramento 
paisagístico, com a criação do aterro (Planta de 
Silva Pinto, 1910) 

 

Fig. 50 Alterações do enquadramento 
paisagístico, com a construção de edifícios junto 
à cerca (Planta atual) 

 

Fig. 48 Corte do Convento / Hospital de Santa Marta. Ligação subterrânea do edifício do coração com o edifício do 
claustro 
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6.3. Análise Fenomenológica do Lugar  

 

Ao nos defrontarmos com o local, é transmitida uma sensação de robustez, sugerida 

por uma construção sólida, de muros altos. Deparamo-nos com uma cerca que abraça o seu 

recinto interior como que a querer proteger o lugar. O muro esconde e limita-nos o plano 

horizontal, proporcionando curiosidade, e deixando-nos na expetativa do que haverá para 

além dele, (fig.51) obriga-nos a procurar uma Porta. (fig.52) 

À medida que vamos entrando deparamo-nos com a sua espessura, que se materializa 

através de uma bolsa de transição entre atmosferas diferentes. A portaria é sentida como um 

espaço de sombra, onde o desalinhamento entre portas reforça a ideia de espaço de 

mediação, e impede uma relação visual imediata entre o interior e o exterior. É-nos incutido o 

silêncio, fazendo gerar um ambiente propício a contemplação, que nos faz abrandar o paço, e 

a alma. (fig.53) 

Quando entramos no claustro as sensações são imediatamente enfatizadas. A luz que 

ilumina o verde no interior, o som da água que corre na fonte, a temperatura e a humidade 

que se sente na pele, o cheiro a terra molhada, a textura da pedra com as marcas do tempo, o 

calor transmitido pelo chão encarnado balanceado com o azul fresco dos azulejos, a escala da 

galeria que transmite conforto, a arcada que realça a imagem do jardim como uma grande 

janela no exterior que nos resguarda e protege. Sentimos a necessidade de percorrer este 

espaço à procura de um lugar para ficar. 

Esquecemos que estamos na cidade. Este lugar oferece-nos segurança, transmitida 

pelo limite sólido e espesso. É-nos aliciado o plano vertical, onde podemos apenas olhar o céu, 

coisa que raramente fazemos. Também nos oferece liberdade, é um pequeno refúgio, um 

recinto enclausurado, onde nos podemos encontrar, onde somos aliciados a estar no 

momento presente e a sentir. (fig.55) 

A estabilidade do ritmo das arcadas, a sombra escura marcada no reboco branco e nos 

azulejos, a temperatura do jardim, o som da natureza, a experiência vertical introspetiva, o 

tempo na textura da matéria, o sabor do ar, o cheiro da humidade. Todos estes fatores 

contribuem para uma atmosfera própria daquele momento, que faz parte da identidade 

daquele lugar, com base na experiência, na relação em movimento do corpo com o espaço. 

(fig.56) 
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Fig. 51 Presença da cerca no exterior 

 
Fig. 52 Transição da Rua de Santa 
Marta para o edifício do claustro  

 

Fig. 53 Portaria como um espaço de 
transição, espaço-porta 

 

Fig. 54 Galeria do claustro 

 

Fig. 55 A presença do céu no 
claustro 

 

Fig. 56 Centro do jardim, o Hortus 
Contemplanis  
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7. Problemática 

 

Santa Marta revela-nos então alguma fragilidade no que diz respeito à sua leitura 

como unidade homogénea, resultante de uma má organização espacial e estrutural o que 

acaba por se refletir na vivência do espaço. Apesar desta realidade, este lugar manteve-se 

sempre como um arquipélago na cidade, onde o seu carácter de reclusão e a predominância 

do silêncio, tornam-se marcantes e determinantes na experiência que o homem tem do 

espaço.  

Face ao crescimento e consolidação da cidade, a futura desativação do Hospital de 

Santa Marta apresenta hoje um desafio, uma vez que o espaço da cerca e o seu limite é lido 

como um obstáculo nas relações urbanas do lugar e, consequentemente se encontra 

marginalizado em relação à restante cidade. Neste sentido surge a problemática que dá 

origem ao tema explorado - Qual é o papel e a função da cerca na contenção do território 

interior? E qual é a dinâmica que este território imprime na cidade? 

De forma a responder a esta questão apresentamos neste capítulo algumas reflexões e 

exemplos práticos que nos ajudam a fomentar as opções do projeto.  

 

7.1. Usos da Ruralidade 

 

“Um novo conceito de cidade deve ser pensado. (...) Em termos ecológicos, devemos 

partir do princípio de que a cidade e o campo são fases diferentes de um mesmo sistema: uma 

não pode viver sem a outra.”78 

Ribeiro Telles 

 

Numa reflexão ao nível da cidade, relembramos aquilo que defende o arquiteto 

paisagista Ribeiro Telles “uma cidade / região, onde a ruralidade e a urbanidade estejam 

interligadas é fundamental para encarar o futuro.”79 O autor afirma que é urgente e de 

extrema importância integrar os elementos rurais tais como jardins, bolsas verdes de solo 

                                                           
78

 Cit. por XAVIER, Sandra. Usos da Ruraliade na Arquitectura Paisagista, [pdf] 2007 [consultado em 28 de Agosto 
2013], p.168, Disponível em: http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/etn/v11n1/v11n1a09 
79

 Idem, p.169 
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permeável e hortas urbanas, no planeamento da cidade - principalmente no caso particular da 

cidade de Lisboa. Afirma ainda que a integração da ruralidade no interior da cidade de Lisboa 

justifica-se sobretudo por razões históricas e culturais. “A cidade nasceu (...) da agricultura”80. 

O espaço rural, o trabalhar a terra e o estar em contato com a natureza, são elementos que 

fazem parte da cultura das pessoas e da memória da cidade.  

“O genius loci de cidades como Lisboa assenta nas suas características rurais.”81 A 

manutenção da identidade deste lugar deve ter como base a valorização da ruralidade e os 

benefícios que ela acarreta. A integração e introdução destes espaços tornam-se fundamentais 

para o encontro do equilíbrio e a retoma função ecológica das cidades. Lisboa vive destes 

momentos onde a tranquilidade e o contato com a natureza se tornam cruciais para o bem-

estar da população.  

“As hortas são então convertidas em hortos. Anteriormente associadas a uma função 

produtiva e ao quotidiano do trabalho, são agora espaços de lazer e recreio.”82 Atualmente, 

quando se procede à reconfiguração dos espaços urbanos e jardins privados, deve-se procurar 

também a redefinição dos seus usos e significados. Pois, se no passado estes locais se 

encontravam mais associados ao uso agrícola - fruto de uma necessidade de 

autossustentabilidade – nos dias que correm deverão responder, mais do que nunca, às 

necessidades da população, quer seja em espaços de lazer ou de sustento. 
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 Idem, p.170 
81

 Idem, p.170  
82

 Idem, p.180 
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7.2. Hidden Landscapes - A tipologia do jardim fechado aplicado no contexto urbano 

 

“The dynamic and caprice of our round-the-clock society is calling with ever greater 

urgency for a counterweight, for time and space, for peace and quiet. A typical contemporary 

notion in this respect is that of 'speeding down' (rather than up) and the enclosed garden has 

all the prerequisites for this condition. The enclosed garden is a means of finding, in Nietzsche's 

wonderful phrase, “the sublimity of self-communion”.83 

Rob Aben e Saskia de Wit 

 

Este capítulo mostra-se importante na ótica do projeto aqui apresentado visto servir 

como conceito basilar ao nível da ideia e aplicação do tema no lugar de Santa Marta. Surge 

assim como uma crítica às cidades atuais, algo a ter em conta para o desenvolvimento futuro 

destas. As cidades, com o crescimento explosivo da população, com as mudanças nas 

atividades económicas e com o desenvolvimento dos transportes e comunicações, passaram 

de “cidades na paisagem” para “cidades como paisagem”.84  A crise do espaço e a perda do 

horizonte apelam à criação de novos limites, onde os interstícios espaciais, os espaços de 

pequena dimensão e os espaços abertos em zonas estratégicas da malha podem vir a tornar-

se lugares potenciadores de regeneração do espaço urbano.85 

Ao longo da história, a tipologia do jardim fechado provou ser uma temática espacial 

com forte poder persuasivo, tendo sido usada frequentemente para definir espaços, 

atribuindo-lhe significados. O jardim fechado é procurado como uma potencial tipologia para 

providenciar significados e estratégias de desenho na criação de espaços urbanos como forma 

de conectar a malha genérica da cidade ao seu genius loci - paisagens secretas.86  

 

“Often these fringes are the best meeting places. These informal spaces offer suspense 

and thrills, so characteristic for the city. [...]”87 

Marlies Rohmer 

                                                           
83

 ABEN, Rob; WIT, Saskia de. Op. cit, p.5 
84

 WIT, Saskia. Metropolian Gardens – Gardens in the Intertices of the Metropolitan Tissue, [pdf] [consultado em 3 
de Dezembro 2013], p.4 Disponível em: http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/etn/v11n1/v11n1a09 
85

 WIT, Saskia, Hidden Landascapes – The Enclosed Garden as a Prototype for New Urban Spaces, [pdf] X-Larch III 
Conferences, 2009, p.140, Disponível em: http://homepage.univie.ac.at/ernst.langthaler/boku/xlarch_posters.pdf 
86

 Idem, p.140 
87

 Cit. por WIT, Saskia, Hidden Landascapes – The Enclosed Garden as a Prototype for New Urban Spaces, Op. cit, 
p.141 
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Esta tipologia adequa-se facilmente aos interstícios espaciais que ocorrem com 

frequência nas cidades atuais. Thomas Sieverts fala-nos dos interstícios nas cidades fazendo 

uma associação com o conceito de “in-between city”.88 

 

Saskia de Wit refere três tipos de interstícios. (fig.57) 

O interstício dentro do tecido da cidade onde ocorrem vazios urbanos, por exemplo na 

ausência de prédios; Outro tipo de interstício acontece nos locais onde se intersetam malhas 

diferentes da cidade, ou por exemplo na implementação de vias rápidas; e por fim o interstício 

nos locais considerados metropolitanos, mas que dificilmente deixam um rasto visível.89 No 

presente estudo, o interstício que mais interessa para a exploração do trabalho é o primeiro, 

devido à sua associação direta às condições relacionadas com o local em estudo. 
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 Cit. por WIT, Saskia. Metropolian Gardens – Gardens in the Intertices of the Metropolitan Tissue, Op. cit, p.4 
89

 WIT, Saskia. Metropolian Gardens – Gardens in the Intertices of the Metropolitan Tissue, Op. cit, p.5 

Fig. 57 Esquema de interstícios espaciais no contexto urbano  
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 Um exemplo de “jardim intersticial”, no qual o tema do 

jardim fechado foi aplicado é o Paley Park. Projetado por 

Robert Zion em 1963, em Nova Iorque, escondido num 

quarteirão de Manhattan, o jardim está intimamente 

relacionado com a vida urbana. O espaço intersticial, aqui 

definido como um vazio urbano é transformado numa 

paisagem arquitetónica onde a Natureza adiciona significado 

ao Lugar. 90  

No seu desenho utiliza várias estratégias para dar ao 

visitante a ilusão de uma fuga da vida quotidiana. O jardim de 

forma retangular apresenta um traçado simples, onde os 

muros que o delimitam ajudam a caracterizar um espaço 

interior. As paredes dos edifícios laterais revestem-se de 

trepadeiras, em contraposição ao muro que limita o jardim a 

norte, com seis metros de altura transforma-se numa cascata 

que ajuda a atenuar os sons intensos da cidade e a refletir a luz 

natural. Situado a uma cota superior ao nível da rua, a entrada 

é definida por degraus, portas e dois quiosques, (fig.58) onde a 

cascata iluminada no final do jardim seduz as pessoas para 

entrar. (fig.60) 

No seu interior a copa das árvores bloqueiam as vistas para o exterior proporcionando 

um teto que suporta uma escala íntima. Os quiosques, que servem bebidas e refeições ligeiras, 

com cadeiras, mesas, vasos de flores, bebedouros, situam-se num tapete de pedras de granito 

e reforçam o sentido de sala de estar no exterior que acolhe e protege os habitantes de 

Manhattan. O Paley Park está virado para dentro, para o seu centro tranquilo. (fig.61) 
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 Idem, p.10 

Fig. 58 Esquema do Paley Park, 
organização concêntrica em torno 
do espaço central livre 

 

Fig. 59 Sistemas compositivos do 
Paley Park 

 

Fig. 60 A presença da cascata no Paley Park 

 
Fig. 61 Corte e planta do Paley Park 
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Um outro exemplo no qual o tema do jardim fechado foi aplicado é o jardim da 

Fondation Louis Jeantet. Situado nos arredores de Genebra, o jardim desempenha o papel de 

espaço de transição entre a cidade, a villa e o auditório. Esta ligação estabelece-se através de 

uma rampa que rompe o muro, criando uma linha em “zig-zag” (fig.65) que atravessa o jardim 

e liga ao auditório. Os muros desenhados em forma de “U” enviesados, construídos em betão, 

ganham espessura funcionando como pequenos canais de água, que ajudam a atenuar o som 

do trânsito que é, desta forma, substituído pelo canto dos pássaros.  

Procura resolver desta forma um problema urbano de acessibilidade, com uma 

representação abstrata da natureza que gera todos os tipos de relacionamentos inesperados. 

O jardim funciona como uma câmara de descompressão, filtrando os sons da cidade, ao 

mesmo tempo a velocidade e confusão de imagens que dela se geram. As camadas históricas 

do lugar são estratificadas de forma intencional colocando a vila numa pedestal e o auditório 

no chão, enterrado, no qual o jardim se coloca numa posição estratégica de ligação. 91  
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 ABEN, Rob; WIT, Saskia de. Op. cit, p.202 

Fig. 62 Corte do jardim da Fondation Louis Jeantet 

 

Fig. 63 Vista aérea do jardim da 
Fondation Louis Jeantet 

 

Fig. 64 Planta de cobertura do 
jardim da Fondation Louis Jeantet 

 

Fig. 65 Planta do jardim da 
Fondation Louis Jeantet 
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Um outro exemplo que se destaca é a Serpentine Gallery Pavilion projetado por Peter 

Zumthor, em parceria com o arquiteto paisagista Piet Oudolf em 2011, onde o arquiteto se 

baseia no tema do “hortus conclusus”. (fig.66) Ao contrário dos anteriores este localiza-se no 

Hyde Park, em Londres, é um jardim dentro de um jardim. O edifício que constrói um espaço 

fechado funciona como um cenário, um pano de fundo que realça o jardim interior cheio de 

cores, cheiros, sons, e luz. (fig.67) Um lugar onde as pessoas se podem sentar, caminhar e 

observar as flores. Para o alcançarmos temos de percorrer um espaço de transição, que 

pretende enfatizar a ideia de um lugar abstraído do mundo exterior, onde não existe a 

confusão da cidade, nem barulho, nem trânsito.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

No capítulo final do livro “Enclosed Garden”92, é apresentada uma série de projetos, 

dados como experiências, nas cidades de Roterdão e Amesterdão – cuja função principal 

assenta na aplicação do tema do jardim fechado em contexto urbano. Nestes exemplos 

distinguem-se diferentes tipos de operações de transformação que ocorrem na paisagem 

urbana, cada uma com a sua interpretação, na procura de respostas para as diferentes 

problemáticas sugeridas. (ver anexo A1) 

Assim surge a questão - como interpretar o tema do jardim fechado na atual 

paisagem urbana de Lisboa, partindo da requalificação do território do Hospital de Santa 

Marta?  

 

 

                                                           
92

 ABEN, Rob; WIT, Saskia de. Op. cit, p.223 

Fig. 66 Vista do jardim interior, do 
“Serpentine gallery” 

 

Fig. 67 Corte e planta esquemáticos da “Serpentine 
gallery”, elaborado por Perter Zumthor 
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PARTE III  

A SOLUÇÃO 

COMO FAZER O JARDIM? 

O Tema do Jardim Fechado na Cerca de Santa Marta de Lisboa 
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8. Estratégia no Contexto Urbano 

 

 De forma a justificar as opções tomadas ao nível da estratégia no contexto urbano, 

passamos a relembrar, de forma cronológica, o papel que as antigas unidades conventuais 

desempenharam na cidade de Lisboa, com especial enfoque na colina de Santana. 

Como observamos no mapa de 1850, (fig.69) os conventos surgem na paisagem da 

cidade como verdadeiros arquipélagos, onde a relação entre o interior e o exterior 

é assumida com um limite físico bem demarcado. Embora fossem unidades 

isoladas, pois estavam submetidos as regras de clausura, os conventos estabeleciam ainda 

assim contacto com a envolvente próxima, assumido algum controlo nos terrenos agrícolas 

envolventes da colina de Santana. Esta era caracterizada por ser de urbanidade dispersa, 

composta por pequenos aglomerados habitacionais e parcelas agrícolas, destacando assim as 

cercas e estruturas conventuais. 

No mapa de 1910, (fig.70) destaca-se a implementação das avenidas novas, que 

provoca uma grande alteração no desenho da colina. As cercas conventuais 

tornaram-se, assim, mais evidentes pois limitaram e quebraram os novos traçados lineares. 

Também nesta planta podemos observar o quão importante foi o papel destas unidades para o 

crescimento da cidade, assumindo-se como elementos primários na sua composição. 

Atualmente (fig.71), com o desenvolvimento da cidade, os espaços das cercas vão 

sendo sucessivamente apropriados chegando, por vezes, a ser retirado partes 

desta para outras construções. Embora no caso específico da colina de Santana os conventos 

tenham sido transformados em hospitais, permitindo assim que se mantivessem grande parte 

dos seus constituintes e património, os seus limites passaram a ser lidos, sobretudo, como um 

elemento inativo, uma barreira que não proporciona a vivência para o qual ela foi projetada, 

levando a que a cidade lhe virasse costas e não usufrui-se dela. 

No futuro, (fig.72) torna-se importante refletir o papel que as cercas assumem na 

cidade, pois acreditamos que seja a partir destas que, funcionando ou não em 

rede, o todo se complemente. Aquilo que propomos é a reafirmação do espaço 

das cercas perante a cidade, mantendo assim a sua qualidade de limite, através de novas 

relações arquitetónicas com a urbanidade envolvente. Assim, respeitando a memória do 

Convento de Santa Marta e por forma a valorizar o seu património, pretendemos que seja a 

partir do seu interior (e da sua capacidade de isolamento), que surja o gérmen da resinificação 

e revitalização do todo.   
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Fig. 70 Diagrama da estratégia programática que 
representa a relação entre os conventos e as suas 
cercas com a cidade (Passado, 1910) 
 

Fig. 69 Diagrama da estratégia programática que 
representa a relação entre os conventos e as suas 
cercas com a cidade (Passado, 1850) 
 

Fig. 71 Diagrama da estratégia programática que 
representa a relação entre os conventos e as suas 
cercas com a cidade (Presente, 2014) 
 

Fig. 72 Diagrama da estratégia programática que 
representa a relação entre os conventos e as suas 
cercas com a cidade (Futuro, proposta) 
 

Fig. 68 (Duas página antes) Esboço da proposta. O tema do jardim fechado na Cerca de Santa Marta de Lisboa 
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Na colina de Santana reconhecemos que as estruturas conventuais, embora 

mantenham a mesma lógica arquitetónica, possuem relações com a paisagem e morfologia 

bastante distintas. Ao contrário dos conventos que se situam no topo com vista para a cidade, 

Santa Marta situa-se numa posição inferior da colina, sendo-lhe atribuído um “caráter 

interior”. Assim, para o seu futuro, pensamos ser importante manter e reforçar esta qualidade 

de lugar introvertido, proporcionando uma relação forte com a experiência vertical, limitando 

a experiência horizontal.   

 Como complemento à estratégia tomada torna-se pertinente relembrar que o 

território das cercas conventuais originou vazios na cidade que normalmente se associam a 

jardins ou áreas de solo permeável. Estes vazios, onde o tempo parece ter estagnado, 

remetem-nos para os espaços rurais de que falamos anteriormente quando nos referimos à 

génese do jardim português. Assim, visto que o território no interior da cerca de Santa Marta 

foi apropriado por edifícios e estruturas de apoio hospitalar, admitimos a importância da 

reintrodução de um ambiente Natural que reinterprete o antigo horto do convento e a nova 

realidade em que está inserido, tornando-o parte da estrutura da cidade.   

 

“An insight is needed as to what is specially lacking in our great cities - namely, quiet 

spacious, and widely extended places for reflection, places with long, lofty colonnades for bad 

weather, or for too sunny days, where no noise of wagons or of shouters would penetrate ... 

buildings and situations which as a whole would express the sublimity of self-communion and 

seclusion from the world .... We want to have ourselves translated into stone and plant, we 

want to go for a walk In ourselves when we wander in these halls and gardens.” 93 

Friedrich Nietzsche 

 

Assim apoiando-nos na reflexão elaborada por Friedrich Nietzsche, propomos uma ilha 

que existe isolada da paisagem urbana, sugerindo uma fuga na cidade, um refúgio da vida 

urbana, lembrando mais um jardim paradisíaco do que um espaço urbano. Desta forma, 

desejamos reconstruir a identidade e reafirmar o valor do espaço da cerca, obtendo assim a 

valorização do património atual.  
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 Cit. por ABEN, Rob; WIT, Saskia de. Op. cit, p.11 



59 
 

9. Estratégia Programática  

 

 Para a definição da estratégia programática devemos ter em conta não apenas a 

preservação da qualidade que o lugar possui enquanto espaço isolado, mas também garantir 

uma articulação entre o pré-existente e o novo, tendo em consideração os usos e vivências do 

passado, as novas necessidades e os novos hábitos e valores do homem contemporâneo, por 

forma a garantir assim a preservação da identidade e memória do lugar de Santa Marta. 

Apesar da Colina de Santana estar atualmente muito vocacionada para a saúde, com a 

futura desativação dos Hospitais tal vai deixar de acontecer, sendo importante repensar qual o 

novo caráter a ser atribuído à colina. De facto para além da saúde, a colina está também muito 

ligada ao ensino e à investigação, destacando-se faculdades, escolas e institutos de pequenas 

dimensões. Assim de uma forma geral aquilo que propomos é um lugar de criação, de 

divulgação, de conhecimento, de prazer e introspeção. 

Tendo em conta a proximidade à Universidade Autónoma (que ocupa hoje o Palácio 

dos Condes do Redondo, edifício adjacente ao Convento de Santa Marta), propomos uma 

extensão desta e a criação de espaços complementares à mesma, sendo por ela administrados 

e geridos. Assim, o programa surge com uma aposta forte na vertente da investigação, 

espaços de estudo e de trabalho que, apesar de estar associada a faculdade, funciona de 

forma autónoma, originando espaços que podem ser usufruídos tanto pelos próprios alunos e 

professores como por pessoas que estejam a elaborar investigações numa determinada área 

ou simplesmente procurem um retiro por forma a realizarem um determinado trabalho. O 

programa aparece, pois, associado não só ao tema da Investigação (articulado ao edifício do 

convento) como também ao tema do refúgio (mais presente no terreno da cerca). 

A definição do programa procura um ajuste constante entre o espaço partilhado e o 

espaço individual. Não procuramos um isolamento programático e privado, nem procuramos 

um programa de elevada afluência: procuramos sim, um programa que responda às 

necessidades diárias de quem o habita, mas que funcione como abrandamento do ritmo 

urbano mantendo assim a tão desejada ambiência interior. 

Sugerimos que o lugar de Santa Marta possa vir a desenvolver relações mútuas entre 

as diferentes escalas, da cidade e da faculdade, por forma a garantir uma interação entre os 

alunos e investigadores com a comunidade envolvente, e entre os jovens estudantes e a 

população mais ou menos envelhecida da colina, criando ritmos e atividades distintas e 

fortalecendo as relações entre a comunidade. Antes de descrevermos com mais detalhe o 
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programa, pensamos ser pertinente enumera-lo: Centro de Investigação e Trabalho; 

Residências temporárias; Residência de estudantes; Refeitório; Núcleo Museológico; Zona de 

workshops; Jardim; Auditório exterior; Pavilhão de exposições; Cafetaria.  

À escala da faculdade, que funciona num nível superior, propomos então um Centro 

de Investigação e Trabalho, no qual se divide em espaços partilhados (ao nível do varandim do 

claustro) e espaços individuais numa cota superior. Como complemento a estes (no último 

piso do edifício virado a nascente) existirão também pequenas Residências temporárias de 

apoio associadas ao tema das antigas celas do convento, possibilitando uma estadia de curta 

duração em forma de retiro. Entre o edifício do claustro e a faculdade Autónoma, no espaço 

do antigo Hortus Catagoli, surge um recinto no qual pretendemos não só criar um lugar de 

transição entre ambos os edifícios, como também gerar um espaço aberto, no qual podem 

ocorrer as festas académicas, de recreio, ou simplesmente ser um ponto de encontro. No 

edifício que se coloca junto à travessa Santa Marta (que sobe em direção à colina) propomos 

uma Residência de estudantes, atraindo assim mais jovens para habitar o centro da cidade e 

funcionando como complemento às faculdades existentes na colina. É de notar que estes 

espaços, geridos pela faculdade, podem ser alugados ou arrendados garantindo assim uma 

rentabilização do espaço que irá justificar e suportar em termos financeiros os custos 

associados à construção de um jardim no espaço da cerca. 

À escala da cidade, que funciona num nível inferior, sugerimos um lugar de 

conhecimento e divulgação a par de um lugar de retiro e introspeção na cidade. No recinto 

que se constrói junto à entrada principal do edifício do claustro, propomos um Refeitório que 

para além de funcionar como complemento à faculdade e aos espaços de investigação, 

também assiste a comunidade envolvente, servindo assim de polo atrativo. No edifício do 

convento (no nível inferior), propomos diversos programas entre os quais o espaço da igreja, 

onde prevemos um salão nobre que possa acomodar um espaço de divulgação, de 

apresentações, de palestras ou até mesmo de concertos, um espaço que poderá ser utilizado 

por todos. No edifício de transição, que se coloca junto à rua de Santa Marta, também 

conhecido como “edifício azul”, propomos um Núcleo museológico que tem como objetivo dar 

a conhecer os cerca de 400 anos de história deste lugar, valorizando as suas riquezas 

arquitetónicas e património azulejar. No nível inferior do edifício do claustro, na ala nascente, 

prevemos uma Zona de workshops, servindo como extensão da faculdade e atraindo pessoas 

da comunidade. 

Ainda à escala da cidade, para a recuperação do espaço da cerca, propomos como 

programa um Jardim, que pretende de alguma forma compreender e dar resposta ao tema de 
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jardim fechado no contexto da cidade, recuperando um espaço que atualmente está 

descaracterizado. Articulados com o antigo edifício conventual a partir do claustro, surgem no 

jardim, recintos que respondem às necessidades programáticas deste, no qual se destacam um 

Auditório exterior, um Pavilhão de exposições e uma Cafetaria. O jardim acaba por ser pensado 

como um refúgio para os investigadores e alunos mas também para a cidade. Um local que 

não é privado mas que quer ser o mais secreto e interior possível. Aqui, existe a clara intensão 

de distinguir o que é espaço de socialização e o que é espaço individual, de introspeção. 

 

 

10. Estratégia Conceptual  

 

Com vista a uma melhor compreensão da estratégia conceptual, relembramos a 

descrição feita por Lígia Simões quando se refere à arquitetura monástica de clarissas em 

Portugal, mais especificamente, ao território das cercas, como um lugar que induzia a uma 

vida misteriosa onde o contato era proibido, propiciando o deleite e o sonho com um lugar 

quase mágico. Um lugar onde do ponto de vista exterior suscitava a curiosidade de quem por 

ali passava, proporcionada não apenas pelo seu limite físico, que ocultava o seu interior, mas 

principalmente pela massa arbórea que, sobre os muros altos, espreitava pontualmente a 

rua induzindo a um lugar secreto e proibido. 94  

Atualmente, do nosso ponto de vista, este limite já não é sentido com a intensidade 

descrita anteriormente, talvez por não se sentir a presença da massa arbórea, mas ainda assim 

reconhecemos que o facto de não se revelar por inteiro a realidade do seu interior contribui de 

forma significativa para o seu caráter de lugar proibido e oculto na cidade, introduzindo o fator 

surpresa.  

 

 

 

 

                                                           
94

 SIMÕES, Lígia Paula, Op. cit, p.181  
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Desta forma, o projeto desenvolve-se em torno do conceito de jardim secreto: um 

jardim interior que convida o caminhante à sua descoberta e ao início de uma experiência 

sensorial e introspetiva. (fig.73) 

 

 

 

 

 

 

As imagens de referências, retiradas de duas ilustrações das capas do livro “The Secret 

Garden”, são pertinentes no sentido de que tornam percetível as vontades e o tipo de 

atmosfera que se pretende criar, invocando o tão desejado lugar mágico e secreto. Repare-se 

na presença que o Muro, camuflado pelas trepadeiras, exerce em nós suscitando um lugar 

oculto e secreto. Repare-se na Porta que, entreaberta e escondida pela vegetação, 

proporciona em nós a curiosidade de espreitar o que está para “além de”. Repare-se no 

movimento corporal que a pessoa exerce ao abrir a porta, como quem espreita de forma 

cuidadosa mas numa atitude de descoberta e espanto. Repare-se na misticidade gerada não 

apenas pelos elementos Arquitetónicos como também pelos elementos Naturais, criando um 

fundo mítico-Naturalista. Estas são algumas das premissas que o projeto pretende invocar. 

 

“Countermanding the acceleration of other urban activities is the need for a strategy of 

deceleration in which these oases of peace and moments of quiet can figure.”95 

Rob Aben e Saskia de Wit 

 

O conceito do jardim secreto acaba por responder a uma leitura do que foi aquele 

lugar no passado mas adaptando-se a uma realidade futura. Com base na frase de Rob Aben e 

Saskia de Wit e assumindo o limite existente (“a cerca”, com forte relevância histórica) 

optámos assim pelo retorno à ideia de jardim da cerca no qual será explorado o tema do 

Jardim Fechado como paisagem urbana, procurando não só a criação de um espaço de refúgio 
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 ABEN, Rob; WIT, Saskia de. Op. cit,  p.12  

Fig. 73 Imagens de referência conceptual (retiradas de duas 
ilustrações das capas do livro “The Secret Garden”) 
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e exceção associado ao carácter de secretismo e intimismo, mas também que desempenhe 

uma função ecológica na cidade de Lisboa.  

Tal como jardim da Gulbenkian, o jardim fechado de Santa Marta aposta numa 

sucessão de ambiências e espacialidades, desenhando um contraste entre aquilo que é a 

definição de zonas intimistas e as áreas de sociabilidade, mas ao contrário do jardim da 

Gulbenkian, estes espaços surgem através de muros que desenham recintos interiores. 

Propomos um jardim que em nenhum ponto se pode alcançar visualmente o conjunto. 

Ele é feito de momentos introvertidos, momentos que se vão descobrindo: é um jardim 

secreto. Invocando o antigo recinto escavado que surgia no terreno da cerca, o jardim de 

Santa Marta procura a criação de recintos como se fossem “salas ao ar livre”96, cada um com a 

sua atmosfera particular, onde serão enfatizados determinados sentidos: são os recintos 

fenomenológicos. 

Através do esquema, (fig.74) surge a formalização da ideia conceptual, que aposta 

numa adição espacial, recorrendo aos recintos fechados, que estabelecem uma relação de 

proximidade, ao mesmo tempo que se assumem como entidades individuais e distintas. Este 

esquema pode ter duas leituras: a leitura do ponto de vista interior do recinto - onde surge um 

gerador de forças, possibilitando o controlo do espaço interior; e a leitura do ponto de vista 

exterior - onde nos são transmitidas forças, propiciando um deambular no espaço “entre 

muros”. 
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 Termo utilizado pelo arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles  

Fig. 74 (Em cima) Esquema da proposta. Adição espacial – Recintos dentro do recinto. 
(em baixo) Esquema das diferentes leituras do espaço – A leitura do interior dos recintos e a leitura do “entre muros” 
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 Partindo dos conceitos que Francisco Caldeira Cabral descreve quando se refere às 

condições gerais da paisagem implícitas na gênese do jardim português - Clareira, Mata e orla 

– propomos que o jardim fechado de Santa Marta estabeleça uma lógica semelhante no qual 

fazemos associações aos dispositivos arquitetónicos referidos anteriormente. (fig.75, 76) 

Os recintos assumem assim o papel de Clareiras no jardim: são os momentos de 

socialização, são os locais de encontro, são as salas exteriores onde o céu é a cobertura, são os 

momentos de experiência vertical, são a razão de ser no jardim.  

O espaço “entre muros” assume o papel de Mata no jardim: é um momento mais 

íntimo, é o local de introspeção, onde se propicia o espaço individual. É o retiro, é o deambular 

pelo desconhecido, o lugar místico-Naturalista. É o espaço de sombra, é o silêncio, o jardim 

sentimental, a alma do jardim: é o Jardim Secreto.  

A cerca reforçada pelas estruturas verticais que suportam vegetação é a Orla no 

jardim: é o filtro visual do interior para exterior e vice-versa. É o limite, a barreia que esconde 

o jardim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 75 A clareira, a Mata e a Orla. Proposta da Gestão da vegetação 
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Fig. 76 Fotomontagem da proposta para o território da Cerca de Santa Marta.  
Recintos - Clareiras; “Entre muros” - Mata; Cerca – Orla  
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Ainda do ponto de vista conceptual admitimos ser pertinente falar sobre a articulação 

entre os espaços, pois é a partir desta que a ideia do jardim secreto se torna mais intensa. 

Pretendemos então a criação de um sistema onde diversos elementos se articulam e criam no 

caminhante uma série de contrastes, mais ou menos súbitos, que o seduzem à descoberta de 

um lugar secreto. Desta forma propomos três momentos de transição cruciais, associados aos 

espaços percorríveis de Santa Marta:  

A transição de quem está na cidade para o interior do convento, onde, pelas razões já 

enunciadas, lhe é suscitada a curiosidade de um lugar mágico no seu interior; (fig.77) 

A transição do edifício do convento para o interior dos recintos, que se faz por uma 

ligação subterrânea através do claustro, aproveitando uma construção já existente. Alinhado 

com uma das galerias do claustro, temos o primeiro contato com a Porta do jardim da cerca. 

Ao atravessá-la vemos, ao fundo do percurso, uma luz intensa oriunda do jardim secreto, que 

desperta a nossa atenção, no qual a escuridão assume aqui um papel importante na transição.  

 

“A imaginação e a fantasia são estimuladas pela luz fraca e pelas sombras. Para que 

possamos pensar com clareza, a precisão da visão tem de ser reprimida, pois as ideias viajam 

longe quando nosso olhar fica distraído e não focado.”97 

Juhani Pallasmaa 

 

 De acordo com Juhani Pallasmaa as sombras e a escuridão são essenciais, pois 

reduzem a precisão da visão, convidando assim a fantasia tátil, auditiva e olfativa. São 

precisamente estas as premissas que deram origem a este espaço de transição. (fig.78) 

A transição entre os recintos e o “entre muros” é gerada através de espaços de 

mediação que, tal como a portaria, funcionam como câmaras de descompressão, ou seja, 

possibilitam uma transição controlada entre o mundo do recinto e o mundo do “entre muros”. 

Esta transição é feita através de uma pérgula que articula os diferentes recintos com o espaço 

“entre muros”. (fig.79) 

 

 

 

                                                           
97

 PALLASMA, Juhani. Os Olhos Da Pele - A arquitectura e os sentidos, São Paulo, Bookman, 2011, p.44 
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11. Descrição e Análise 

 

Neste subcapítulo iremos fazer uma descrição mais detalhada das soluções do projeto 

aqui apresentado. Numa primeira fase falaremos sobre as questões de ordem geral da 

proposta ao nível da estrutura do seu território, depois passaremos a uma descrição com 

maior enfoque nas suas partes constituintes e elementos arquitetónicos.   

Se por um lado o edifício do convento nos proporciona as qualidades de um espaço 

controlado ao nível de ambiências, não só pela atmosfera gerada no claustro como também 

pela presença de um espaço que nos remete para o seu passado e seu valor patrimonial, por 

outro lado o território da cerca parece-nos desconectado, construído mais por uma 

necessidade urgente em alojar doentes do que propriamente criar uma extensão coerente 

com o espaço da cerca. A colocação destes edifícios no território (edifício do coração e 

pequenos anexos de apoio ao hospital) acaba por, do nosso ponto de vista, não respeitar a 

lógica construtiva do antigo convento nem a lógica do espaço da cerca. Assim, tendo em conta 

esta realidade, propomos a demolição dos edifícios construídos durante o seculo XX (com 

exceção ao “edifício azul” junto à rua de Santa Marta) (fig.80) por forma a recuperar um 

espaço que outrora foi usufruído de forma intensa, o horto do convento, possibilitando a 

implementação da estratégia conceptual já referida.  

 

 

 

Fig. 77 Transição 
Cidade - Convento 
 

Fig. 78 Transição 
Claustro - Recintos 
 

Fig. 79 Transição  
Recintos – “Entre muros” 
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Fig. 80 Proposta de demolições a cinza 
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“O lugar constrói-se através da relação que o edifício estabelece com a envolvente, e 

um dos aspectos fundamentais nesta relação é a continuidade. Continuidade entre o que 

existia e o que se projecta.”98 

Álvaro Siza 

 

Tendo em conta o que Álvaro Siza defende, no território de Santa Marta prevemos 

uma lógica de continuidade entre o novo e o existente, recorrendo para isso à história do que 

foi aquele espaço e à identidade do lugar, mas respeitando também aquilo que são as novas 

necessidades e o novo enquadramento paisagístico. Em relação à topografia do terreno da 

cerca pretendemos manter dentro do possível as suas cotas originais, mas ainda assim moldá-

lo de forma natural, eliminando as plataformas que o compõem. Desta forma no espaço “entre 

muros” é reforçada, através da topografia, a lógica de jardim perdido no tempo, sendo um 

complemento à mata. Propomos uma articulação entre o edifício do convento e os recintos no 

terreno da cerca, recorrendo a uma arquitetura escavada, originada não apenas de uma 

ligação preexistente mas também de uma vontade conceptual. Do mesmo modo propomos 

alguns recintos escavados no terreno da cerca.  

Ainda associado a este tipo de arquitetura, propomos também uma arquitetura de 

clausura, que acaba por seguir a lógica construtiva dos espaços que compõem as unidades 

conventuais. Assim, prevemos não apenas clausuras formadas pelo muro que desenham um 

limite, mas também formadas pela própria vegetação, criando bolsas introvertidas no jardim. 

(fig.81, 82) 

Tirando partido destas reflecções e seguindo a lógica do arquétipo do Hortus 

Conclusus, pretendemos criar uma sucessão de recintos introvertidos que estabelecem entre 

si uma relação programática capaz de articular os diferentes espaços. 
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Fig. 81 Muro como Clausura 
 

 

Fig. 82 Vegetação como Clausura 
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11.1. Recintos fenomenológicos 

 

“O mister da arquitectura é “tornar visível como o mundo nos toca”, como Merleau-Ponty se 

referiu às pinturas de Cézanne” 99  

Juhani Pallasma 

 

 Reconhecemos que a arquitetura deve provocar todos os sentidos simultaneamente. 

No entanto, de acordo com Juhani Pallasma, aquilo que se verifica atualmente, de uma forma 

geral, é um desequilíbrio do nosso sistema sensorial.100 Este desequilíbrio que tem vindo a 

progredir deve-se principalmente à primazia da visão. Juhani Pallasma defende que “o 

predomínio dos olhos e a supressão dos outros sentidos tende a nos forçar à alienação, ao 

isolamento e à exterioridade. A arte da visão, sem dúvida, tem nos oferecido edificações 

imponentes e instigantes, mas ela não tem promovido a conexão humana ao mundo.”101  

Desta forma a proposta visa responder a esta problemática, fazendo parte de uma 

metodologia de trabalho. Aquilo que propomos é, tal como no “Parque André-Citroen” em 

Paris, projetado por Gilles Clément, (ver anexo 1) enfatizar os diversos sentidos fazendo-os 

corresponder aos diferentes recintos, mas com especial enfoque na audição, no olfato, no 

tato e no paladar.  

 Em Santa Marta pretendemos criar campos espaciais fechados, que se definem como 

recintos delimitados, correspondendo a escalas e atmosferas diferentes. De acordo com 

Gordon Cullen, o recinto é a unidade base duma certa morfologia urbana, é o objetivo da 

circulação. No exterior sentimos o ruído e o ritmo apressado, no interior o recinto é 

desenhado à escala humana, onde sentimos o sossego e a tranquilidade.102 O recinto possui 

ainda uma outra característica: promove a sensação de posição e a identificação com aquilo 

que nos rodeia, que, segundo Gordon Cullen, está intimamente ligado com o comportamento 

humano, e com a sua perceção de “estou encerrado” ou “estou exposto”, “estou aqui” ou 

“estou ali”. É nesta relação que reside o dramatismo das relações espaciais.103  
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 Cit. por PALLASMA, Juhani. Op. cit, p.43 
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 CULLEN, Gordon, Paisagem Urbana, Arquitectura e Urbanismo. Lisboa: Edições 70, 2010, p.27 
103
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Os recintos que procuramos em Santa Marta geram um espaço interior possível de ser 

controlado visualmente, como um refúgio para nos libertarmos, reforçando a ideia de 

isolamento do mundo exterior, e proporcionando a sensação de posição.  

Assim sendo passamos à descrição mais detalhada dos recintos do projeto. Para tal 

recorremos às “layers” que Clemens Steenbergen definiu para caraterizar o jardim fechado, (já 

explicadas anteriormente) tais como: a configuração e geomorfologia, a forma espacial, a 

aparência e o programa e significado.104
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 Cit. por ABEN, Rob; WIT, Saskia de. Op. cit, p.15 

Fig. 83 Recintos fenomenológicos: 1- Auditório Exterior; 2- Pavilhão de Exposições; 3- Cafetaria; 4- Tanque; 5- Cone 
Sonoro; 6- Entre muros 
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Recinto - Auditório Exterior  

 

 Situado num dos braços da articulação subterrânea, com uma forma simples e 

geométrica, o recinto corresponde a um retângulo que pousa no relevo do jardim. Aqui surge 

um segundo recinto interior que alberga o auditório, possibilitando assim a criação de um 

espaço de transição através da duplicação de muros. Programaticamente funciona como um 

auditório exterior, de cariz informal: o “Auditório do Jardim de Santa Marta”. 

Conceptualmente pretendemos (tal como no cone sonoro embora de forma diferente), 

enfatizar a audição que, através de muros duplicados e altos, proporcionam um silêncio 

espacial. “A experiência auditiva mais fundamental criada pela arquitectura é a 

tranquilidade”105 Neste recinto procuramos uma experiência de arquitetura que silencia o 

ruído externo. (fig.84) 
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 Idem, p. 48 
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Fig. 84 Planta e corte do recinto do Auditório Exterior 
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Recinto - Pavilhão de Exposições 

 

 O recinto coloca-se no topo do terreno da cerca, albergando um pavilhão de 

exposições ao ar livre, que funciona em torno de um jardim de cheiros interior. Por forma a 

enquadrar o jardim e fazer um bloqueio visual para quem se encontra na pérgula, surgem dois 

planos laterais. Conceptualmente pretendemos enfatizar o olfato, elemento marcante na 

criação de uma atmosfera própria e característica do recinto de exposições. Juhani Pallasma 

diz-nos que “frequentemente, a memória mais persistente de um espaço é o seu cheiro”106.  

Assim, na caracterização da atmosfera deste recinto, o olfato contribui para a criação 

de uma memória de quem o percorre, associando o espaço ao cheiro. Para além disso a 

presença da luz que incide sobre o jardim de cores vivas, em contraste com a área de 

exposição ao seu redor, marcada pela sombra da cobertura escura, são propícias à criação de 

atmosfera desejada. (fig.85)  
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 Idem, p. 51 
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Fig. 85 Planta, corte longitudinal e transversal do recinto do Pavilhão de Exposições 
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Recinto – Cafetaria 

 

 O recinto surge no outro braço da ligação subterrânea e coloca-se numa posição 

lateral do jardim, encostado ao muro que desenha o limite da cerca. De forma quadrangular o 

recinto constrói-se como uma “sala no exterior”, que acolhe uma cafetaria, sendo-lhe 

atribuído um caráter de “café do jardim de Santa Marta”.  

Conceptualmente este recinto está associado ao paladar, no qual se destaca uma 

laranjeira colocada no seu interior. Um lugar que, tal como no Paley Park, quer ser uma sala ao 

ar livre, desenhada à escala humana, onde podemos beber um chá ou tomar refeições ligeira 

num espaço tranquilo e isolado. (fig.86) 
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Fig. 86 Planta e corte do recinto da Cafetaria 
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Recinto - Tanque  

 

Este recinto nasce de uma vontade em invocar o antigo tanque-espelho de água tão 

característico dos jardins portugueses, o qual, como já referimos, surgiu de uma necessidade 

básica (o armazenamento de água para a regar o jardim), mas que se transformou num lugar 

de deleite e contemplação. Assim propomos recuperar este espaço, atribuindo-lhe uma nova 

atmosfera e uma nova vivência, tirando partido máximo da sua frescura, recorrendo para isso 

a um recinto escavado no terreno.  

O recinto destaca-se pela sua forma cilíndrica, que se posiciona estrategicamente no 

topo do terreno da cerca, facilitando assim a distribuição da água e fazendo lembrar “um 

poço” onde se pode usufruir do seu interior. 

Para reforçar a ideia de espaço secreto a entrada para o recinto, ao contrário das 

restantes, camufla-se na vegetação, sendo necessário, para aceder ao seu interior, atravessar 

um percurso escavado no terreno. No interior surgem bancos, suscitando um momento de 

paragem e contemplação, que olha o espelho de água a refletir o céu e a luz que penetra no 

interior do espaço, assim como a vegetação que cai pelos muros da abertura. 

Em termos conceptuais, este recinto pretende enfatizar o tato, constituindo-se como 

um lugar pleno de frescura e um ponto sensível no jardim. Um lugar secreto construído à 

escala humana, que revela-se como coração do jardim e, por isso, associa-se ao tema da água. 

Por forma a enfatizar o tato tentamos oprimir a visão, criando um espaço de sombra que 

obriga as pessoas a tocar os seus limites. Ao ser escavado torna-se mais fresco, fazendo-se 

sentir na pele do corpo de quem o percorre. A pele lê o peso, a densidade e a temperatura da 

matéria.107 (fig.87) 
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 Idem, p. 53 
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Fig. 87 Planta e corte do recinto do Tanque 
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Recinto - Cone Sonoro  

 

O cone sonoro é um recinto escavado no terreno que, tal como já foi referido 

anteriormente, situa-se no espaço de transição entre o convento e os recintos da cerca. A sua 

forma, assim como o nome indica, é um cone invertido, possibilitando uma canalização da luz 

e do som para o seu centro. O desenho tem em conta o posicionamento do caminhante, para 

que este quando está no seu interior consiga captar o máximo de som possível do jardim. Para 

além desta vertente, o recinto também funciona como um “átrio de distribuição”. 

A escuridão, o foco de luz, e principalmente o som são os princípios que ajudam a 

definir este recinto. Conceptualmente procuramos um misticismo à volta da ideia do jardim 

secreto, no qual a visão é oprimida ao máximo, possibilitando apenas uma experiência 

sonora do jardim: nós ouvimos o jardim mas não o alcançamos. “A visão é o sentido do 

observador solitário, enquanto a audição cria um sentido de conexão e solidariedade.”108 A 

audição cria em nós uma experiência de interioridade, pois o som aborda-nos. (fig.88) 
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 PALLASMA, Juhani. Op. cit, p.48 
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Fig. 88 Planta e corte do recinto do Cone Sonoro 
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Recinto - Entre muros 

 

 Ao contrário dos outros recintos este, apesar de ser enclausurado, possui uma forma 

geométrica irregular. Situando-se no espaço entre os muros dos recintos e o muro que 

delimita a cerca, assume-se como um lugar que fica “para além de”. Programaticamente, 

aquilo que propomos é um jardim que se denomina secreto, tendo a função de lugar de retiro 

na cidade. Os muros delimitam o espaço interior, mas aquilo que desenha o recinto é a 

vegetação, construindo atmosferas interiores através de jogos de luz e sombra, de aromas e 

de sonoridades. Procuramos criar um deambular, um passeio por uma sala de verdura, 

obrigando as pessoas a percorrer o espaço numa atitude de descoberta.  

Pretendemos que ao longo do tempo, tal como no jardim da Gulbenkian, surjam novos 

percursos, novas bolsas: “jardins dentro do jardim”. A topografia do terreno desenha-se de 

forma irregular, possibilitando assim a criação de diferentes atmosferas. Segundo Juhani 

Pallasma, “Um passeio na floresta é revigorante e saudável graças à interacção constante de 

todas as modalidades de sentidos.”109 Assim, em termos conceptuais pretendemos enfatizar 

todos os sentidos em simultâneo, criando um lugar místico, um lugar de introspeção, um lugar 

que se perdeu no tempo: um jardim sentimental e simbólico. (fig.89) 
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 Idem, p. 39 



83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 89 Planta e corte do Espaço Entre Muros 
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11.2. Elementos arquitetónicos 

 

11.2.1. Pérgula 

 

 A presença da pérgula afirma-se como um elemento arquitetónico importante na 

caraterização do espaço, proporcionando um grau de definição e um fechamento moderado 

no jardim. Controlando a luz intensa de Lisboa, permite não só a circulação de ar como 

oferecer frescura e cheiros aos percursos. Com a introdução da pérgula procuramos responder 

a uma necessidade incutida pelo novo enquadramento paisagístico do terreno da cerca, 

suscitando no caminhante uma experiência horizontal. Para além disso, a pérgula procura não 

só articular os recintos com o espaço “entre muros”, como também sugere, nas suas 

extremidades, umas caixas que se oferecem como momentos de pausa, procurando as bolsas 

do jardim. (fig.90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 90 Corte pela extremidade da Pérgula  
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11.2.2. Muro 

  

“Perhaps the most important determinants of what we see in a place and how we feel about it 

are the walls that surround it.”110 

Charles W. Moore, William J. Mitchell, William Turnbull 

 

 O muro torna-se decisivo na definição dos espaços do jardim de Santa Marta, pois mais 

do que separarem ou unirem, fazem surgir outras relações que não se esgotam na simples 

divisão espacial. Desenhar um limite é o início de uma organização espacial, é marcar uma 

fronteira que define o que está para lá e para cá. É pensar o registo da divisa, mas também 

naquilo que fica dividido. O muro é um limite físico, psicológico e social. Aquilo que limita 

também pode ser aquilo que reúne, e por vezes é mais interessante aquilo que nos aproxima 

do que aquilo que nos separa.111  

 No espaço do jardim que propomos, surgem diferentes tipos de relações geradas pelo 

muro, que através da sua altura determina o tipo de vivência espacial que pretendemos. 

(fig.91) O muro desenha não só o limite exterior que define o recinto da cerca do jardim, como 

também desenha os limites que definem os recintos interiores. Assim o muro “limita” e 

“unifica”: limita os recintos e reúne o seu espaço interior, assim como, numa escala maior, 

une o espaço “entre muros”. Os muros “podem limitar o acesso, mas não o toque, podem 

limitar o toque, mas não o olhar, podem limitar o olhar mas não o odor (…)”112  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
110

 MOORE, Charles; MITCHELI, William; TURNBULL, William. The Poetics of Gardens, MIT Press, 1993, p.31 
111

 RODRIGUES, Sérgio. A Casa dos Sentidos, arqcoop, 2009, p.65 
112

 Idem, p.63 

Fig. 91 Proposta das relações geradas pelo Muro 
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11.2.3. Espaço-Porta  

 

 A porta constitui-se como um elemento arquitetónico fundamental na construção da 

ideia do jardim secreto. Um dos aspetos mais interessantes nos muros é a forma como eles 

são interrompidos com aberturas que permitem o seu atravessamento. A porta representa a 

ideia contrária de muro, pois possibilita uma transição entre dois espaços, pelo qual passam os 

corpos, rompendo a barreira que os divide. Assim sendo, a porta pode ser uma marcação 

física, que define o ponto em que se atravessa uma fronteira, mas também pode ser um 

espaço em extensão, percorrível, que ao longo do seu trajeto marca uma transição entre 

“mundos” - um espaço-porta. 

 Em Santa Marta propomos espaços-porta que surgem numa gradação de intensidades 

diferentes, de acordo com o caráter mais ou menos público do espaço. Assim, na articulação 

entre o claustro e o jardim da cerca surge uma transição subterrânea que assume o sentido de 

espaço-porta. Também nas ligações entre os recintos e o “entre muros” surgem espaços de 

carácter semelhante, marcados pela presença de uma pérgula. Assim, enquanto os muros 

separam, a abertura e a pérgula proporcionam um sentido de continuidade entre espaços. 

(fig.92) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 92 Corte pelo Espaço-Porta dos recintos  
(A abertura e a Pérgula proporcionam um sentido de continuidade entre espaços) 
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11.2.4. Casa de fresco  

 

 A casa de fresco posiciona-se no topo do terreno da cerca, segundo uma orientação 

estratégica definida pela luz, ventos e topografia, de forma a constituir um espaço de conforto 

máximo. Localizado junto ao limite da cerca, no coração do jardim secreto, a casa de fresco, tal 

como na tradição das quintas e jardins portugueses, surge em sintonia com o tanque, 

construindo assim uma ambiência que parte dos mesmos princípios. À semelhança do recinto 

do tanque, este espaço também se quer esconder, fugindo dos percursos que definimos pelas 

pérgulas.  

O espaço que define a casa de fresco, surge de um muro que se enterra e onde na sua 

extremidade se fecha quase por completo, fazendo surgir no seu interior uma fonte, 

representando a nascente, que tal como o jardim do claustro, remete para a origem da vida. 

Propomos então a transferência, do painel de azulejos e lavatório, (que se situa atualmente no 

fundo da ligação subterrânea entre o claustro e o edifício do coração) para este local. A partir 

deste, a água faz um percurso até ao tanque de armazenamento que posteriormente servirá 

para rega. A casa de fresco constitui assim uma mais-valia para o jardim secreto, 

proporcionando uma zona de estadia e contemplação associado a um momento de paragem e 

repouso. (fig.93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 93 Corte pela Casa de Fresco  
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12. Materialidades 

 

  Reforçando a ideia de continuidade entre o preexistente e o novo será pertinente 

reconhecer o valor das materialidades que constroem os seus espaços, no qual têm um papel 

importante na construção da atmosfera. Na sua constituição destacamos quatro 

materialidades principais que constroem o espaço: a pedra de lioz, o reboco pintado, o 

azulejo, o metal e os elementos Naturais que compõem o jardim do claustro.  

Pretendemos então utilizar estes materiais na nova construção, proporcionando ao 

caminhante uma associação entre os dois espaços que, apesar de construírem atmosferas 

distintas, ainda se constituem como um todo e não como duas partes. Assim os novos muros 

construídos no jardim seguem a expressão material da cerca – reboco pintado – permitindo 

uma continuidade visual, e não um choque de duas matérias distintas.  Os recintos são a 

construção no jardim onde os muros que os desenham seguem a lógica dos muros do edifício 

conventual, destacando-se pela sua espessura e assumindo uma forte presença no espaço. 

Desejamos que com o passar do tempo o reboco possa criar verdete e musgos que ajudam a 

criar a textura desejada, reforçando a ideia de jardim perdido.  

Pretendemos ainda que estes muros tenham duas leituras distintas: Se no interior dos 

recintos regulares desejamos uma definição dos seus limites, no qual o muro se destaca e 

constrói o espaço interior com clareza; no espaço “entre muros”, desejamos que a vegetação 

densa do jardim secreto se apodere dos muros, permitindo assim uma camuflagem que 

confere ao espaço alguma expansividade.  

Tendo em conta que os muros são os limites, pretendemos que as construções que 

surgem no seu interior passem “de certa forma despercebidas”, recorrendo para isso a uma 

construção de espessura reduzida e transparente – o vidro e o metal. De forma a contrastar 

com o verde do jardim, utilizamos um metal escuro, que combina cromaticamente com a faixa 

preta que remata o topo da expansão feita no edifício conventual. Da mesma forma, no jardim 

secreto procuramos usar matérias de origem natural – a pedra, a terra, a vegetação, a água e 

a madeira.  

A pérgula que articula os espaços é construída em madeira, proporcionando assim um 

contraste cromático com os recintos, funcionando também como uma extensão do jardim ao 

servir de suporte de vegetação.  
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Reconhecendo o valor que a pedra de lioz oferece na construção da atmosfera do 

claustro, propomos utilizá-la de forma pontual e não excessiva, fazendo-a surgir apenas nos 

momentos mais íntimos do jardim, ou seja, no tanque e na casa de fresco. Para além deste 

material, propomos também o azulejo, não só pela frescura que imprime no espaço, como 

também pela sua qualidade de reflexão da luz e da água. A utilização do azulejo nestes espaços 

procura construir o mesmo tipo de ambiência dos exemplos já referidos anteriormente, 

fazendo parte da tradição e da génese do jardim português. 

Um outro material fundamental na construção das espacialidades desejadas que 

desenha profundidades, contrastes e enquadramentos interiores é a vegetação. Tal como no 

jardim da Gulbenkian, propomos a utilização de espécies de folha perene e folha caduca que 

têm origem na nossa mata climax, utilizadas na sua forma natural. Na sua composição a 

vegetação que propomos adensa-se e aumenta o seu tamanho na periferia do espaço, 

atuando como um filtro visual entre o exterior e o interior, respondendo assim ao novo 

enquadramento paisagístico do espaço. A vegetação é, pois, o grande construtor do território 

da cerca. 
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Fig. 94 Portal de entrada para a igreja de Santa Marta 
 

 

Fig. 95 Muro da cerca rebocado e pintado 
 

Fig. 96 Painel de azulejos e lavatório  
 

Fig. 97 Pedra de lioz  
 

Fig. 98 Paredes da galeria do claustro rebocadas e 
pintadas de branco  
 

 

Fig. 99 Impacto dos elementos naturais no claustro 
 



91 
 

CONCLUSÃO  

   

No início do trabalho foi lançada a problemática - Qual é o papel e a função da cerca 

na contenção do território interior? E qual é a dinâmica que este território imprime na 

cidade? 

Reconhecendo as temáticas específicas do lugar, procuramos responder a estas 

questões no trabalho prático e teórico, recorrendo para isso à tipologia do jardim fechado, que 

revelou ser uma mais-valia em providenciar significados e uma estratégia de desenho útil e 

pertinente no contexto do lugar e da cidade, funcionando não só como contenção de um 

espaço interior, satisfazendo a suas necessidades, como também providenciar uma dinâmica 

distinta na vivência da cidade, uma pausa com um respirar diferente. 

 Tendo em conta que a unidade conventual de Santa Marta se revelou um verdadeiro 

elemento primário na composição da cidade de Lisboa (assim como as restantes unidades 

conventuais), onde a sua relação com o espaço urbano se fez a vários níveis: orientou e 

condicionou a expansão urbana; estabeleceu a ligação entre a cidade e o território envolvente; 

e foi um importante centro produtor de cultura, assim como um insubstituível polo de 

assistência para a população, concluímos que, através da proposta apresentada, pode voltar a 

ser um elemento primário na cidade. Desta forma o projeto foi ao reencontro dos 

pressupostos que definem a sua génese na cidade, ou seja, eram unidades isoladas mas que 

tinham impacto na vivência urbana, recorrendo para isso à reativação do jardim, que ao 

contrário do passado, atua agora numa paisagem urbana consolidada.  

A interpretação do tema parte de uma lógica de valorização do património e 

recuperação do seu sentido original, respeitando a génese e tradições do jardim português. 

Como tal, torna-se inevitável a sua adaptação às novas necessidades do presente assim como 

às exigências do futuro, revelando uma adaptação dos conceitos e princípios adquiridos com o 

lugar em que está inserido, garantindo portanto uma continuidade entre o preexistente e o 

novo.  

Se no passado o horto do convento de Santa Marta estava associado a uma função 

produtiva e ao quotidiano do trabalho, contendo os bens essenciais para o desenvolvimento 

de um habitar autossustentável, chegamos à conclusão que foi necessário redefinir os seus 

usos e significados, ajustando-os à realidade atual e às futuras intervenções. Embora 

mantendo-se secreta e isolada, a nova intervenção tem como objetivo introduzir o espaço da 

cerca na vivência da comunidade, dos estudantes e dos investigadores, assim sendo, 
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concluímos que o jardim fechado deve responder às necessidades dos diferentes habitantes - 

os jovens e os idosos - tornando-se num espaço de lazer, de recreio, de introspeção, de 

conhecimento e também de refúgio na cidade. A aplicação da tipologia do jardim fechado 

consegue assim responder a escalas diferentes – a escala da cidade, a escala da colina e a 

escala do convento.  

Como tal, optámos por, através de um conjunto de conceitos e princípios adquiridos 

pelo tema e, através da inspiração em projetos que compartilham ideologias semelhantes, 

recorrer à implementação de recintos dentro do recinto da cerca, invocando a tipologia do 

jardim fechado, que por sua vez originam um espaço “entre muros” com um significado e uma 

simbologia particular no contexto da cidade - um Jardim Secreto em Lisboa.  

Desta forma, podemos concluir que a interpretação feita no lugar de Santa Marta, com 

especial enfoque no espaço da cerca, vem confirmar que o jardim fechado se constitui como 

uma potencial tipologia de criação e regeneração de espaço urbano, reintegrando o seu 

património na vivência da cidade.  

O trabalho aqui exposto acaba assim por suscitar uma reflecção crítica sobre a cidade 

e a importância que estes lugares podem vir a ter na regeneração dos seus espaços e modos 

de habitar, ou seja, sugerem-se novas possibilidades no qual os espaços das cercas, 

recorrendo à tipologia do jardim fechado, têm a capacidade de revitalizar a cidade através dos 

seus espaços de exceção introvertidos. 

As cercas conventuais simbolizam a reminiscência da ruralidade, são a natureza 

domesticada, e é através destes espaços que reconhecemos as suas possibilidades enquanto 

potenciais regeneradores de espaço urbano, ou seja, é através do seu isolamento e da sua 

capacidade de acolher um lugar diferente na cidade que surgem novas possibilidades de 

habitar o espaço urbano. 

Um jardim não é só aquilo que se vê, ele entra dentro de nós, e nós dentro dele, 

oferecendo-nos os seus aromas, as suas temperaturas, a sua música. Todos nós procuramos 

um paraíso de eterna felicidade, no qual o jardim perdido na malha da cidade se torna o mais 

apetecível. Este é o Jardim Secreto de Santa Marta. 

 

 

 

Número total de palavras: 18.275 
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ANEXOS 

 

A1 – Painéis Finais (Reduzidos para A3) 

 

1 – Estratégias e Planta De Localização  

2 – Planta Da Cota 33.0 [1/200]  

3 - Planta Da Cota 39.5 [1/200] 

4 - Planta Da Cota 46.0 [1/200] 

5 - Planta Da Cota 49.0 [1/200] 

6 - Planta Da Cota 52.0 [1/200] 

7 – Planta De Cobertura [1/200] 

8 – Alçado Frontal e Cortes Transversais [1/200] 

9 – Alçado Lateral e Cortes Longitudinais [1/200] 

10 – Corte de Pormenor e Ambiências [1/50] 

11 - Corte de Pormenor e Ambiências [1/50] 

 

 

 

 

 

 

 

























A2 - Fotografias da Maqueta Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A3 - Projetos de Referência 

No livro “Enclosed Garden”, é apresentada uma série de projetos, dados como experiências, nas cidades de Roterdão e Amesterdão – cuja função principal assenta na aplicação do tema do jardim fechado em contexto urbano.  

 

BOX OF EMPTINESS   OASIS     LINK   STANDARD ELEMENT       DISPLAY CASE  CONDENSED EMPTINESS  LIFTED UP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilindro Sonoro - Bernard Leitner, no Park de la Villette, em Paris      Venice Biennale 2012 - Álvaro Siza       Parque André-Citroen - Gilles Clément, em Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A4 – Esquiços do Projeto 
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Fotografias das Maquetas de Estudo 
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