
Um  pedaço  de  cidade… 

Maria Ramalho, ICOMOS-Portugal 

Colina de Santana : Existem Alternativas! Lisboa com + cultura  + conhecimento + saúde 



Um património inigualável, uma zona da cidade preservada ao longo de 
séculos,  uma  atmosfera  única… 
 
29 edifícios classificados, 59 conjuntos arquitetónicos e 119 imóveis 
singulares incluídos na Carta Municipal do Património 
 
 
 



PROGRAMA ESTAMO/CMLX  = O CATACLISMO QUE FALTAVA ?! 

Desde a segunda metade do século XX até aos dias de hoje, a Colina não sofreu 
mudanças territoriais muito significativas e, no limite, nem sequer alterações 
programáticas que tenham alterado de modo drástico a relação com a cidade. 
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Os acontecimentos de 1755 não afectaram de forma significativa a área em estudo, uma 
vez que ainda que o sismo se tenha feito sentir, nem o maremoto nem o incêndio que 
assolou a cota baixa atingiram as cotas altas da Colina de Santana. 
 



Unidades Estamo 
• U1. S. José (actual Hospital de S. José) 
• U2. Miguel Bombarda (antigo Hospital Miguel Bombarda) 
• U3. Capuchos (actual Hospital de Santo António dos 

Capuchos) 
• U4. Desterro (antigo Hospital do Desterro) 
• U5. Santa Marta (actual Hospital de Santa Marta) 
• U6. Santa Joana (actual PSP) 
 
E ainda…. 
• U7. Academia Militar 
• U8. Hospital D.ª  Estefânia 
Bairros 
B1: Santana 
B2: Andaluz 
B3: Camões 
B3a: Desterro 
 
C1: Conjunto do Torel 

PEDAÇO DE CIDADE REFÉM DA 
ESTAMO ! 



 
As questões da arqueologia perante o que está em 

causa… 
 

Os impactes arqueológicos são enormes mas não podem ser 
separados da intenção geral do Programa para a Colina que 

neste momento é mais importante discutir e impedir. 
 

Os trabalhos arqueológicos no subsolo são obrigatórios por lei 
mas o que está em causa é uma noção de património mais 
ampla: património histórico, arquitectónico, paisagístico, etc.  

 
 



 
 Os imóveis em mau estado de conservação assim como os devolutos são 

os espaços preferenciais para intervenção sobre o domínio privado, que 
deve incidir sobre a requalificação de parque habitacional desqualificado, 
fazendo funcionar um efeito de contaminação das grandes operações nas 
unidades sobre as restantes áreas da colina. 
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Desqualificado !?  Efeito de contaminação !? 
 

- MENOSPREZO DO EXISTENTE ! 
- MANIPULAÇÃO DA VERDADE ! 

 

Pretende-se avaliar a linguagem utilizada, a estratégia e o 
que se esconde…. 



 As demolições que se pretende realizar nas grandes unidades 
incidem por vezes sobre património listado na Carta de Municipal de 
Património. Trata-se na maior parte dos casos de demolições 
parciais de acrescentos sucessivos que desqualificaram uma peça 
de arquitectura que está, como é natural, classificada no seu todo.  
 

 Noutros casos de demolições integrais de edifícios isolados dentro 
das cercas, a lógica é precisamente a mesma, só que enquadrada 
numa lógica de conjunto.. 
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           Mas há realmente alguma lógica de conjunto ?  
          ou mesmo uma visão do que está em causa ? 



PROJECTOS RETIRADOS ? 
 

ATÉ QUANDO ? 



UNIDADE 01 . HOSPITAL DE SÃO JOSÉ  (COLÉGIO DE SANTO ANTÃO-O-NOVO) 
Teresa Nunes da Ponte Arquitectos 

A proposta define a criação de bandas de carácter essencialmente residencial 

A habitação ocupa uma percentagem de 87% da área total da edificação nova. 

neste sentido desenham-SsEe  DdUuAaSs  VvIiAaSs  (…) 

As ruas têm no máximo duas faixas e são bordejadas de árvores 



 Hospital de São José - impacte paisagístico muito negativo sendo observável a partir dos pontos mais 

relevantes da cidade. A opção por bandas de edificação contínua de grande volume, bem como a 

demolição de grande número de edifícios, onde se inclui o Instituto de Medicina Legal perturbam, 

decisivamente, o valor patrimonial e a leitura do conjunto conventual. 

  ICOMOS - PORTUGAL  



UNIDADE 03 . HOSPITAL DE SANTO ANTÓNIO DOS CAPUCHOS 
Inês Lobo Arquitectos 

esta condição permite desenhar uma via maioritariamente de 
sentido único, com passeios de um ou de ambos os lados, com 

alinhamentos arbóreos 

A nova construção corresponde fundamentalmente às áreas do domínio privado de 
habitação, comércio e de equipamento - o silo automóvel 

A habitação, que é o programa dominante nesta área. A habitação 
divide-se em cinco blocos 



 Hospital dos Capuchos - Destruição do conjunto edificado na zona mais a Norte, 
nomeadamente da Escola Enfermagem, um dos edifícios mais marcantes e em bom 
estado de conservação. A nova construção que corresponde a 5 blocos para habitação, 
comércio e silo automóvel apresenta um notável impacte paisagístico não avaliado no 
imóvel classificado (igreja) e na cidade.  
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UNIDADE 05 . HOSPITAL DE SANTA MARTA . CONVENTO SANTA MARTA 
Atelier Bugio 

No 
no caso do hospital de santa marta, o espaço verde da antiga 

cerca praticamente reposto e reinterpretado para os novo usos 
incentivado por vocações programáticas que estabelecem e 

promovam novas sinergias. 

A permeabilidade na colina é essencial para dinamizar e colocar os edifícios 
em rede com toda a cidade. 

Importa conseguir para estes edifícios uma mudança de uso que permita a sua fruição 
pela sociedade em geral e não apenas por um conjunto restrito de indivíduos que a eles 

recorrem 



 
 
 
Hospital de Santa Marta - apesar do projeto pretender salvaguardar a cerca e propor 
uma reposição aproximada de uma horta conventual, apresenta uma excessiva 
volumetria ,um edifício com oito pisos numa zona muito exposta em termos visuais, 
resulta num importante impacte na envolvente do que se encontra classificado. 
 
ICOMOS-PORTUGAL 
 



SANTA JOANA 
PARADIGMA DE UM PATRIMÓNIO ESCONDIDO QUE SE PRETENDE 

IGNORAR 



UNIDADE 06 . DIVISÃO DE TRÂNSITO DA PSP . CONVENTO SANTA JOANA 
Manuel  Fernandes  de  Sá  e  outros… 

. 
Parcelas já avaliadas pela ESTAMO para uso de habitação, hotel, comércio etc. 

 
Restam  ainda  alguns  panos  de  fachada,  (…)  e  parte  da  entrada  para  a  nave,  que  permitem  imaginar  o 

enquadramento  arquitetónico  do  antigo  convento  (….). 
 

Um dos corpos do antigo convento e que se localiza transversalmente ao corpo da igreja encontra-se em 
muito  mau  estado  (…)    pelo  que  se  preconiza  a  sua  (…)  demolição 

 
 
 

 
 
 
 PRIMEIRO ESTUDAR, DEPOIS 

DECIDIR 



MIGUEL BOMBARDA  
 PARADIGMA DE UM CONJUNTO PATRIMONIAL VISÍVEL QUE SE PRETENDE 

IGNORAR 



UNIDADE 02 . HOSPITAL MIGUEL BOMBARDA  
Belém Lima Arquitectos 

 
 

Os edifícios habitacionais, configuram-se ao nível do solo com corpos longos e baixos de 4 
pisos, constituindo alinhamentos e fachadas cenográficas em extensão, como na cidade 

tradicional. Sobre cada um destes corpos – podium erguem-se as sete torres elegantes com 
seis pisos, constituindo uma silhueta memorável e contemporânea, envolta na estrutura verde 

densa que ocupa a colina Miguel Bombarda. Assim se afirmará o seu carácter na grande 
paisagem da cidade 



 
 

DEMOLIÇÃO dos restantes edifícios, dado que: 
 
-são de relevância menor como arquitectura; 
 

-são incompatíveis com o traçado viário desejável e amável que permitirá a 
porosidade com a envolvente Colina de Santana; 
 

- são contraditórios, na sua implantação disseminada, com a desejável reconstituição 
de uma maioria de solo livre e/ou verde, como instrumento ecológico deste cabeço da 
cidade e como retoma do ambiente aberto do tempo rural de Rilhafoles  



  Hospital Miguel Bombarda - A Zona Especial de Protecção (ZEP) criada visou 
salvaguardar o enquadramento do conjunto classificado. A pretensão de construir 7 
torres em banda na ZEP, assim como a proposta de demolição de importantes 
imóveis não só em termos históricos como de desenho, perturbam 
irreversivelmente a excecionalidade, a autenticidade e a própria leitura do conjunto 
classificado.  
 
ICOMOS-PT 
 
 



UNIDADE 04 . HOSPITAL DO DESTERRO 
Bak Gordon Arquitectos 

Com a identificação do património arquitectónico qualificado e não qualificado, foi possível 
estabelecer um plano de demolições 

libertar toda a galeria claustral, permitindo a sua circulação 
exterior coberta e configurando sobre esta, um generoso terraço 
descoberto, para utilização do hotel. 

fixação de população, de preferência de extracto sócio-económico 
superior ao revelado pelos estudos. 



 Depois da grande vaga de construção de conventos no 
século XVI (…) os palácios na Colina de Santana são uma 
marca muito importante nesta área da cidade 
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O Conjunto do Torel conjuga uma situação única na posição topográfica e 
paisagística, no carácter das edificações e na concentração de 
acontecimentos urbanos de excepção - jardins, miradouros. elevadores, etc 

 
 A Colina de Santana-Projecto Urbano, Jan. 2013 





           Necessitamos de um novo modelo de cidade na 
Colina ? 

 

- Mais habitações ? 
- Mais estradas ? 
- Novos parques de estacionamento ? 
- Alteração de zonas verdes existentes ?   

 
   Projectos e mais Projectos …   Ou as  tais  “janelas de 

oportunidades”  ?? 
 



Não temos tanto para fazer na Colina? 
 

(…) alojamentos vagos existentes na Colina de 
Santana, em 2011 representavam aproximadamente 24% do total de alojamentos da 

área e 5% do total da cidade. 
 

É URGENTE parar esta degradação !! 
 
 

DEFENDEMOS UM PROGRAMA DE: 
 LIMPEZA, MANUTENÇÃO E VERDADEIRA REABILITAÇÃO !! 



É preciso isto ? 
 



UMA INVASÃO SILENCIOSA QUE JÁ ESTÁ A 
TOMAR CONTA DA COLINA!! 



                    É isto que se quer para a COLINA? 
 
Projectos que não têm em conta o espírito do lugar?  
Que ficam tão bem aqui como na China ! 
 
Como se pode desperdiçar o carácter próprio da Colina  
em nome de uma pseudo contemporaneidade ? 
 
 
 

SINAIS DE PROVINCIANISMO !! 
 
 

Instituto Bacteriológico Câmara Pestana  
Universidade de Lisboa 



 
 É preciso evitar a 

SUBVERSÃO da Colina de 
Santana pois de outro 
modo nem o seu Santo a 
poderá  salvar! 


