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Resumo 

 

O fenómeno conhecido como “turismo terapêutico” desencadeou o processo de expansão para 

fora de muros, motivando a difusão dos primeiros espaços de cura pela encosta. A partir desta época, 

a cidade do Funchal manteve uma identidade relacionada com a cura, a qual se pretende explorar 

nesta dissertação, focando no desenvolvimento urbanístico e nos equipamentos de saúde resultantes 

até à década de 70.  

 Para a interpretação da evolução urbanística considerou-se essencial o estudo sequencial das 

obras idealizadas por Ventura Terra, Carlos Ramos, Francisco Caldeira Cabral, João Faria da Costa e 

José Rafael Botelho, contextualizando-as no panorama do pais e da arquitetura portuguesa, assim 

como, o estudo dos principais equipamentos de saúde, nomeadamente, o Hospital dos Marmeleiros, 

o Sanatório Dr. João de Almada, o Preventório de Santa Isabel e o Hospital Distrital do Funchal.   
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Abstract 

 

The phenomenon known as “therapeutic tourism” set off a process of expansion on the 

intramural medieval city, prompting the spread of the first healing spaces across the hillside. From this 

moment, the city of Funchal maintained a healing-related identity, which is intended to be explored in 

this dissertation, focusing on urban development and the resulting health equipment until the 1970s. 

For the interpretation of the urban evolution it was considered essential the study of the set of 

works idealized by Ventura Terra, Carlos Ramos, Francisco Caldeira Cabral, João Faria da Costa and 

José Rafael Botelho, contextualizing them in the panorama of the country and Portuguese architecture, 

as well as, the study of the main health equipment, namely, the Marmeleiros Hospital, the Dr. João de 

Almada Sanatorium, the Santa Isabel Preventory and the Funchal District Hospital. 
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Introdução 
 

A presente tese enquadra-se no estudo da história da arquitetura e urbanismo da cidade do 

Funchal, com foco no século XX, utilizando os espaços de cura como caso de estudo. A luta contra a 

tuberculose, doença simbólica do século XIX, motivou até meados do século XX a realização de obras 

significativas na cidade, influenciando não só a sua expansão como também a renovação da sua 

prática construtiva. A climatoterapia, um dos principais métodos terapêuticos utilizados na época, levou 

à deslocação de doentes de vários pontos da Europa para pequenos aglomerados, longe das grandes 

cidades, onde pudessem usufruir de espaços de cura em altitude ou próximos do mar. A maior procura 

destes espaços isolados, muitas vezes associados aos espaços de turismo como hotéis e quintas, 

conduziu à transformação deste pequeno aglomerado numa verdadeira cidade a partir de meados do 

século XIX. Este fenómeno não só desencadeou um novo processo de expansão espontâneo para 

fora dos muros da cidade (resultando por sua vez na definição de novos limites para a cidade no início 

do século XX), como também promoveu o adensamento da malha urbana e a criação de novos 

espaços públicos.  

Pretende-se com esta dissertação não só estudar a evolução da cidade do Funchal, mas 

também o papel que os referidos espaços tiveram no seu desenvolvimento, desde a procura inicial do 

destino no século XIX para a cura de doenças pulmonares até à conclusão do Hospital Distrital do 

Funchal em 1973. O impacto dos primeiros espaços de cura no aglomerado é inquestionável, sendo 

este tema alvo de estudo na dissertação sobre A Arquitectura do Turismo Terapêutico - Madeira e 

Canárias1, 1800-1914, de Rui Campos Matos, contudo, não existe uma tese que sintetize e clarifique 

todo o seu âmbito, qualidade e dimensão desde esta época até a década de 70. Neste sentido, 

pretende-se analisar os vários espaços de cura cronologicamente, caraterizando-os e enquadrando-

os na evolução da cidade e da sua imagem, respondendo por fim à questão: será o Funchal uma 

cidade-sanatório? 

 Estas obras constituem-se como importantes peças de investigação e experimentação, 

baseadas no conhecimento científico e no estudo de referências, quer sejam de obras da mesma 

tipologia ou de tratados sobre o tema, constituindo uma importante base de conhecimento para a 

arquitetura hospitalar de hoje em dia. Por esta razão devem ser reconhecidas pelo seu valor 

arquitetónico. É possível verificar que atualmente estes lugares foram alvo de alterações (devido a 

novas regras hospitalares ou adaptação a um novo uso), demolição, negligência e, em alguns casos, 

restauro. Pretende-se que o conteúdo desenvolvido nesta tese sirva como uma ferramenta para 

instruir, sensibilizar e promover futuras intervenções para a preservação do património natural e 

construído desta cidade.  

Com a análise do percurso urbanístico feito nestes últimos séculos propõe-se não só transmitir 

a sua história de forma clara e sintética, contextualizando estas obras no panorama da arquitetura, 

saúde, política, economia, etc., mas também, inspirar novas intervenções na cidade que promovam a 

solução de um dos seus maiores problemas - a relação do centro com a periferia. Este foi um problema 

 
1 A Arquitectura do Turismo Terapêutico - Madeira e Canárias, 1800-1914. Tese de Doutoramento (Universidade 
de Lisboa, 2016).  
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que começou a ser identificado nos anos 50, mencionado no Colóquio de Urbanismo de 1969 e 

abordado no Plano de Rafael Botelho, entre 1969 e 1972, mas que continua a ser uma questão atual 

e que deve ser discutida.  

Esta dissertação é composta por uma introdução, sete capítulos e uma conclusão. No primeiro 

capítulo consta a localização geográfica e a caracterização física do território, incluindo uma breve 

introdução sobre o seu clima, orografia, topografia e hidrografia. 

O segundo capítulo dedica-se ao estudo das primeiras fases de desenvolvimento do centro 

urbano do Funchal. Inicia-se este processo com a análise dos primeiros locais de ocupação em 1424, 

passando pela formação dos primitivos núcleos habitacionais de Santa Catarina e de Santa Maria, a 

ligação entre estes, e o surgimento de um novo centro destinado a serviços e comércio junto à Sé do 

Funchal (1493-1514), consequência da rápida expansão provocada pela produção açucareira no 

século XVI. Faz-se ainda referência à fortificação da cidade na segunda metade do século XVI, que 

contribuiu para a consolidação dos vários núcleos no espaço intramuros e, a prosperidade da cultura 

vinícola durante dos séculos XVII e XVIII, que teve como consequência o estabelecimento de 

mercadores europeus na cidade, principalmente ingleses, promovendo a construção de novas 

tipologias habitacionais dentro e fora do centro urbano (como villas e quintas).  

O terceiro capítulo foca-se no fenómeno designado de Turismo Terapêutico que deixou a sua 

marca na cidade do Funchal entre 1801 e 1914. Para esta análise procurou enquadrar-se num primeiro 

momento o tema da tuberculose no século XIX e os métodos terapêuticos utilizados, nomeadamente 

a climatoterapia, que incentivava a deslocação de doentes de regiões frias para estações 

climatoterapeuticas durante o inverno por meio da viagem marítima. A ilha da Madeira, em particular a 

cidade do Funchal e os seus arredores, reuniam simultaneamente as condições climatéricas propícias 

à cura de doenças de foro pulmonar e as características de um pequeno aglomerado, o que resultou 

num destino de eleição. Como consequência desta procura, a partir de meados do século XIX iniciou-

se um processo de expansão espontâneo da cidade e da sua periferia para fora dos limites defensivos. 

Embora fosse notável o adensamento da malha urbana no centro da cidade o maior crescimento 

registou-se na periferia, verificando-se o surgimento de dois importantes aglomerados destinados à 

cura (a oeste e nordeste da cidade), compostos essencialmente por quintas, hotéis e sanatórios. No 

que diz respeito às quintas, são referidas as origens das quintas madeirenses e as principais diferenças 

face às villas dos wine merchants. Quanto aos hotéis, menciona-se a evolução desta tipologia desde 

as reduzidas hospedarias do centro da cidade na primeira metade do século XIX até aos sofisticados 

hotéis da periferia no fim do século XIX. Analisa-se ainda as circunstâncias que levaram à construção 

do primeiro sanatório português em 1855, abordando o papel do Dr. Francisco Barral na sua realização 

e o projeto do arquiteto britânico Edward Buckton Lamb. Por fim são abordados os projetos do príncipe 

alemão Frederick Charles de Hohenlohe Oehringen para a construção de um vasto projeto de 

sanatórios em 1904, composto por dois complexos de Kurhotéis (“hoteis de cura”), um a litoral na zona 

a oeste da cidade e outro acima dos 300 metros de altitude em ambos os lados do caminho-de-ferro 

do Monte.  

O quarto capítulo aborda o conjunto de condições que levaram à realização do Plano Geral de 

Melhoramentos do Funchal, elaborado pelo arquiteto Ventura Terra entre 1913 e 1915. Após um breve 
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enquadramento da arquitetura portuguesa no início do século XX, fazendo referência à dicotomia 

culturalista e progressista da época, à formação parisiense do arquiteto e às suas obras realizadas 

anteriormente, procede-se à caraterização dos problemas do centro urbano do Funchal no início do 

século XX. Tendo em conta este conjunto de condições prejudiciais à imagem de uma cidade do 

turismo terapêutico, o arquiteto propõe a abertura de diversas avenidas, praças, parques, 

equipamentos e bairros, que têm como principal objetivo projetar a cidade para o futuro do turismo 

internacional.  

O quinto capítulo apresenta o Plano de Urbanização para o Funchal elaborado pelo arquiteto 

Carlos Ramos entre 1931 e 1933. Seguido de um enquadramento dos tempos de crise que se viviam 

no pais e particularmente na ilha da Madeira no início da década de 30, faz-se referência ao novo 

panorama da arquitetura portuguesa, à formação do arquiteto e ainda a um conjunto de obras 

realizadas. Parcialmente inspirado nos estudos realizados por Ventura Terra, Carlos Ramos realiza 

uma obra de conjunto variado composta por largos, praças, jardins, avenidas, assim como projetos de 

construção e adaptação de edifícios (habitações unifamiliares, bairros económicos, edifício da Junta 

Geral do Distrito e o pavilhão para tuberculosos). Após a caraterização geral destas obras foca-se na 

análise do projeto do pavilhão para tuberculosos e a sua comparação com o projeto construído do 

Sanatório Dr. João de Almada, elaborado pelo arquiteto Vasco Regaleira em 1934 no contexto do 

programa de armamento antituberculoso da Assistência Nacional aos Tuberculosos.  

No sexto capítulo descreve-se a visão do Dr. Fernão de Ornelas, presidente da Câmara 

Municipal do Funchal entre 1935 e 1946, responsável por uma ação de modernização que tinha como 

objetivo a construção de novas avenidas, praças, equipamentos públicos e bairros económicos para a 

cidade. Neste contexto, menciona-se o contributo do arquiteto paisagista Francisco Caldeira Cabral na 

elaboração de diversas obras de embelezamento para a cidade (1941) e, do arquiteto urbanista João 

Faria da Costa no Estudo de Remodelação da Zona Marginal (1945) e dos seus arruamentos 

imediatos. Ainda nesta época, menciona-se a construção do Preventório de Santa Isabel (1936-1951), 

projetado pelo arquiteto Edmundo Tavares, e a construção do Dispensário Antituberculoso no Campo 

da Barca (1933), que remete para a tipologia desenvolvida por Carlos Ramos no programa da 

Assistência Nacional aos Tuberculosos.  

Por fim, o sétimo capítulo salienta a natureza pioneira do Plano Diretor do Funchal (1965-1970) 

elaborado pelo arquiteto urbanista José Rafael Botelho, exemplar pela sua inovadora ação de 

participação pública nos processos urbanísticos. Realizada a análise da situação do país e da obra do 

arquiteto, parte-se para as circunstâncias que levaram à elaboração deste plano. Inscrito numa política 

de ação da Câmara Municipal do Funchal, o arquiteto propõe incluir no processo de elaboração um 

conjunto de operações complementares, dos quais, salienta-se o programa designado Colóquio de 

Urbanismo realizado em 1969. As diretrizes base do plano foram fundamentadas neste conjunto de 

atividades dinâmicas e participativas, resultando num plano que responde não só a todas as 

necessidades de expansão, renovação, circulação e equipamentos, mas também, um plano que 

prepara a cidade para a atividade do futuro, o turismo. Neste mesmo capítulo refere-se ainda um dos 

principais pontos a desenvolver neste plano, o acesso e o zoneamento da área do Hospital Regional 

do Funchal (1959-1973). Na análise deste importante equipamento hospitalar, elaborado pelo arquiteto 
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Eduardo Valente Hilário, refere-se ainda a sua origem e construção no contexto do programa de 

“renovação do parque hospitalar do pais” da Comissão de Construções Hospitalares.  

 

Estado da Arte 

 

Em relação aos trabalhos e artigos que enquadram a dissertação, existem estudos sobre o 

desenvolvimento urbanístico da cidade do Funchal, a arquitetura do turismo terapêutico e os sanatórios 

na Madeira e em Portugal Continental. No entanto, não existe ainda um estudo sistemático que 

relacione o desenvolvimento da cidade com toda a evolução dos espaços de cura, desde o século XIX 

até os anos 70 do século XX. Isto resulta numa dificuldade em definir sinteticamente o conjunto de 

obras mais significativas para o tema. Os estudos que existem sobre este tema surgem por vezes sob 

a forma de artigos dispersos publicados em revistas como a Islenha, Margem, Atlântico, como também, 

em livros da área de história e algumas dissertações. 

Para o desenvolvimento do primeiro capítulo, em que se procurou elaborar sobre a região ao 

nível da geografia física e designadamente do clima, foi base de trabalho essencial o estudo rigoroso 

de Raimundo Quintal, Quintal, Quintas, Parques e Jardins do Funchal: Estudo Fitogeográfico2, onde 

são dedicados vários capítulos à caraterização biofísica do concelho.  

No capítulo que aborda a génese do centro urbano foram importantes as obras de referência 

de Rui Carita, História do Funchal3, de António Aragão, Para a História do Funchal, pequenos passos 

da sua memória4 e a dissertação de mestrado de Cristina Perdigão, Formação do Centro Urbano do 

Funchal: Contributo das Transformações Urbanísticas5. Sendo que, quer o estudo de Rui Carita como 

o de António Aragão têm um enfoque mais histórico focado na fase inicial de ocupação 

contextualizando no panorama do país, a dissertação de Cristina Perdigão foca-se na análise da 

evolução da estrutura urbana do Funchal.  

Quanto à elaboração do terceiro capítulo, que diz respeito ao Turismo Terapêutico na Ilha da 

Madeira, a principal referência é a dissertação de doutoramento de Rui Campos Matos sobre A 

Arquitectura do Turismo Terapêutico - Madeira e Canárias, 1800-19146. A esta importante fonte de 

informação são associados alguns estudos sobre a tuberculose, como o artigo de Ismael Cerqueira 

Vieira, “O pioneirismo da Madeira no Tratamento da tuberculose em meados do século XIX”7 e estudos 

sobre os sanatórios na Madeira, tais como, o artigo de Nelson Veríssimo na revista Islenha, “A questão 

dos sanatórios da Madeira”8 e o livro Os Sanatórios da Madeira9.  

Os principais estudos que informam o tema do Plano Geral de Melhoramentos de Ventura 

Terra são a dissertação de mestrado de Teresa Vasconcelos, O Plano Ventura Terra e a Modernização 

 
2 Quintas, Parques e Jardins do Funchal: Estudo Fitogeográfico (Lisboa: Esfera do Caos, 2007). 
3 História do Funchal. (Funchal: Imprensa Académica, 2017). 
4 Para a História do Funchal, pequenos passos da sua memória (Funchal: DRAC, 1989). 
5 Formação do Centro Urbano do Funchal: Contributo das Transformações Urbanísticas. Tese de Mestrado 
(Universidade da Beira Interior, 2009). 
6 A Arquitectura do Turismo Terapêutico - Madeira e Canárias, 1800-1914. Tese de Doutoramento (Universidade 
de Lisboa, 2016). 
7 “O pioneirismo da Madeira no tratamento da tuberculose em meados do século XIX”. Ler História, nº61, 2011. 
8 “A questão dos sanatórios da Madeira”. Islenha, nº6. Funchal: 1990. 
9 Os Sanatórios da Madeira (Lisboa: Imprensa Libanio da Silva, 1909). 
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da Cidade do Funchal (primeira metade do século XX)10 e o livro publicado pela Delegação da Madeira 

da Ordem dos Arquitetos, 100 anos do Plano Ventura Terra: Funchal, a cidade do automóvel11. 

Também o estudo de Teresa Vasconcelos refere o Plano de Urbanização de Carlos Ramos e as obras 

de modernização da cidade na primeira metade do século XX.  

No que diz respeito ao tema do Plano de Urbanização de Carlos Ramos as principais 

referências são livro de José Manuel Fernandes, Carlos Ramos: Arquiteturas do Século XX em 

Portugal12, a dissertação de mestrado de Bárbara Coutinho, Carlos Ramos (1897-1969): Obra, 

Pensamento e Acção. A Procura do Compromisso entre o Modernismo e a Tradição13. Para o 

tratamento do específico do Sanatório Dr. João de Almada também se considera relevante a 

dissertação de doutoramento de José Avelãs Nunes, A Arquitectura dos Sanatórios para a Tuberculose 

em Portugal: 1850-197014 e o livro de André Tavares, Arquitectura Antituberculose, Trocas e tráficos 

na construção terapêutica entre Portugal e Suíça15. 

O tema da modernização da cidade do Funchal durante o período de vigência do Dr. Fernão 

de Ornelas é referida na dissertação de Teresa Vasconcelos, incluindo a análise de algumas das obras 

realizadas pelo arquiteto paisagista Francisco Caldeira Cabral e o arquiteto urbanista Guilherme Faria 

da Costa. Contudo, as principais referências no que diz respeito à obra de Francisco Caldeira Cabral 

no Funchal são os trabalhos de Teresa Andresen, designadamente os livros Francisco Caldeira 

Cabral16, Do Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian17. Quanto à obra de João Faria da Costa no 

Funchal considerou-se a dissertação de mestrado de José Gil Gama, Arquitectura e Turismo na Cidade 

do Funchal no século XX18.  

No último capítulo, que corresponde à análise do Plano Diretor do Funchal realizado sob a 

responsabilidade do arquiteto José Rafael Botelho, considera-se como principal referência o livro 

Colóquio de Urbanismo: Palestras e conclusões das mesas redondas da C.M.F. 19, o artigo elaborado 

por José Rafael Botelho na revista Arquitectura, “O Plano Diretor da cidade do Funchal”20 e ainda, o 

livro Plano Rafael Botelho: Funchal 1969/72 da Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitetos21. No 

caso particular do Hospital Distrital do Funchal também é de destacar o artigo publicado pelo arquiteto 

Eduardo Valente Hilário na revista Arquitectura, “Hospital Regional do Funchal”22.  

 
10 O Plano Ventura Terra e a Modernização da Cidade do Funchal (primeira metade do século XX). Tese de 
Mestrado (Funchal: Universidade da Madeira, 2005). 
11 100 anos do Plano Ventura Terra: Funchal, a cidade do automóvel (Funchal: Delegação da Madeira da Ordem 
dos Arquitetos, 2015) 
12 Carlos Ramos: Arquiteturas do Século XX em Portugal (Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda; Coimbra: 
Imprensa da Universidade de Coimbra, 2014). 
13 Carlos Ramos (1897-1969): Obra, Pensamento e Acção. A Procura do Compromisso entre o Modernismo e a 
Tradição. Tese de Mestrado (Lisboa: FCSH/UNL, 2001). 
14 A Arquitectura dos Sanatórios para a Tuberculose em Portugal: 1850 – 1970. Tese de Doutoramento 
(Universidade de Coimbra, 2017). 
15 Arquitectura Antituberculose, Trocas e tráficos na construção terapêutica entre Portugal e Suíça (Porto: FAUP 
Publicações, 2005). 
16 Francisco Caldeira Cabral (Surrey, Reino Unido: Landscape Design Trust, 2001). 
17 Do Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian (Lisboa: F.C.G., 2005). 
18 Arquitectura e Turismo na Cidade do Funchal no século XX. Tese de Mestrado (Coimbra: FCTUC, 2011). 
19 Colóquio de Urbanismo: Palestras e conclusões das mesas redondas (Funchal: CMF, 1969). 
20 “O Plano Director da cidade do Funchal”. Arquitectura, nº114,1970. 
21 Plano Rafael Botelho: Funchal 1969/72 (Funchal: Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitetos, 2015). 
22 “Hospital Regional do Funchal”. Arquitectura, nº117-118, (Set.-Dez. 1970). 
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Por fim, a análise do tema foi enquadrada na investigação abrangente conduzida no quadro 

do projeto de investigação FCT_CuCa_RE (FCT-PTDC-ATP-AQI-2577-2014) coordenado pela 

Professora Doutora Ana Tostões. 

 

Metodologia 

  

 Esta dissertação recorreu a uma investigação assente sobretudo na pesquisa bibliográfica 

acompanhada por uma investigação das fontes primárias e levantamento de campo. Como já foi 

referido, muitos dos estudos surgiram na forma de artigos e obras dispersas, o que resultou na 

necessidade de recorrer a diversos arquivos e entidades no âmbito do Funchal e de Lisboa. Neste 

sentido, a pesquisa bibliográfica no Funchal cingiu-se essencialmente à Biblioteca Pública Regional da 

Madeira, à Biblioteca Municipal do Funchal e à Biblioteca da Ordem dos Arquitetos do Funchal. No que 

diz respeito à pesquisa realizada em Lisboa, recorreu-se também à Biblioteca Nacional de Portugal, à 

Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian e à Biblioteca da Ordem dos Arquitetos de Lisboa.  

 A recolha de documentos gráficos e escritos tais como, plantas, mapas, projetos de arquitetura, 

fotografias da época, memórias descritivas e guias, também foram essenciais à caraterização da 

evolução urbanística e dos espaços de cura. A pesquisa documental realizada no Funchal concentrou-

se principalmente no Arquivo Regional da Madeira, para onde tem sido direcionada a documentação 

gráfica e escrita do Arquivo da Câmara Municipal do Funchal, os projetos de arquitetura da Direção de 

Obras Públicas, parte dos espólios de historiadores como o Rui Carita e António Aragão, e por fim, as 

fotografias e postais antigos pertencentes à vasta coleção do Museu “Vicentes” e “Perestrellos 

Photographos”. Por outro lado, considerou-se vantajosa a informação disponibilizada pelo Arquivo da 

Câmara Municipal do Funchal e a Direção Regional de Ação Cultural. Relativamente à recolha 

realizada em Lisboa revelaram-se também essenciais os conteúdos gráficos e escritos da Biblioteca 

da Ordem dos Arquitetos de Lisboa, da Biblioteca Nacional de Portugal, do Arquivo Histórico do 

Ministério das Obras Públicas e da Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian23, dada a 

riqueza dos espólios e coleções disponíveis.  

Para o desenvolvimento do tema dos espaços de cura foi fundamental o enquadramento desta 

tese no quadro mais lato da pesquisa conduzida pela Professora Doutora Ana Tostões, investigadora 

responsável pelo projeto de investigação intitulado Cure and Care_The rehabilitation, FCT_CuCa_RE 

(PTDC-ATP-AQI-2577-2014). Este projeto tem como principal objetivo estudar os edifícios da saúde 

construídos em Portugal no século XX e o seu papel na política de saúde, considerando os desafios 

do futuro resultantes dos desenvolvimentos tecnológicos e médicos, bem como a necessidade de 

promover um ambiente construído sustentável. A rede e as infraestruturas da saúde são garante da 

civilização24. 

 
23 Na Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian foram exploradas as Coleções Mário Novais, do 

Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian e o Espólio Raul Lino.  
24 TOSTÕES, A., ARNAUT, D. (2018), “Mapping the city. Healthcare system in Lisbon”, International Conference: 

Health: The Design, Planning and Politics of How and Where We Live, University of the West of England, Bristol, 

25-26th January 2018; ARNAUT, D., “Radium Pavilion of the Portuguese Institute of Oncology in Lisbon. A 

modernist functional skin”, in MELENHORST, M., POTTGIESSER, U., NAUMANN, C., KELLNER, T. (ed.), 
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Para apoiar a análise geral deste tema foram realizados esquematicamente um conjunto de 

plantas correspondentes ao desenvolvimento urbano de cada época de interesse, com a identificação 

dos espaços de cura existentes. Haverá uma seleção qualitativa dos casos de estudo a explorar em 

cada período, baseada na sua relevância e no impacto provocado na cidade. Foram também  

redesenhadas as propostas do Pavilhão de Tuberculosos de Carlos Ramos e do Sanatório Dr. João 

de Almada de Vasco Regaleira, seguindo a metodologia do projeto para uma melhor comparação entre 

os projetos, facilitando a identificação das caraterísticas espaciais e funcionais de cada proposta. 

 

 

 

 

 

 

 
Detmold Conference Week 2017, RMB Conference 2017, Nov 23th // Reuse of Modernist Buildings, 2017, 65-75; 

ARNAUT, D., “Modern healthcare buildings in Portugal. From anamnesis to institutional and public 

awareness”,15th International Docomomo Conference - Metamorphosis. The Continuity of Change, 20-28, August 

2018, Cankarjev Dom, Ljubljana, Slovenia; Tostões, A., Arnaut, D. (2019), "Healthcare buildings and the 

construction of Modernity. The IPO Complex", in Patrimônio e Saúde, Revista Memória em Rede (Revista do 

Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural), volume 11, número 20, Jan/Jun 2019; 

Tostões, A.; Pegorin, E.; Neto, M.J., "Tropical Medicine as an Imperial power expression", I Internacional Congress 

- Colonial and Postcolonial Landscapes. Architecture, Cities, Infrastructures, 16-18, January 2019, Fundação 

Calouste Gulbenkian, Lisbon, Portugal; Tostões, A., Nunes, J., "A transcontinental process: health care complexes 

envisaged as postcolonial built heritage", I Internacional Congress - Colonial and Postcolonial Landscapes. 

Architecture, Cities, Infrastructures, 16-18, January, 2019, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbon, Portugal; F. 

Natividade, M. Glória Gomes, A. Moret Rodrigues, A. Tostões, "Estudo do comportamento térmico de gabinetes 

médicos de unidades hospitalares na estação de aquecimento", Congresso Construção 2018, Porto, Portugal, 21-

23 Nov. 2018; Tostões, A. (2019), "Arquitectura das Obras Públicas como um instrumento do Governo", in Obras 

Públicas no Estado Novo, 6 e 7 Novembro de 2018 Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade de Coimbra, Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra e pelo Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra (Apresentação); 

Providência, João Paulo (2018), "Tales from a Modernist Gallery: incorporating dwelling experience in the 1956 

Porto Public Housing Programme." in A. Tostões, N. Koseli (org.), Metamorphosis. The Continuity of Change / 

Proceedings of the 15th International Docomomo Conference. Lisboa, Liubliana: Docomomo International and 

Docomomo Slovenia, 447-453; Melenhorst, Moniz, Providência, (Eds) (2018), 2nd RMB Cofernce Proceedings 

(RMB Conference Week), Coimbra April 6th and 7th. ISBN: e|d|arq 978-989-99432-9-2; Melenhorst, Providência, 

Moniz (Guest Editors), Reuse of Modernist Buildings: pedagogy and profession, Joelho .09 – Journal of 

Architectural Culture (2018); Melenhorst, Providência, Moniz, “Reuse of Modernist Buildings” (editorial), in Joelho 

.09 – Journal of Architectural Culture (2018), 2-4; Pascoal, A. M., “Arte e Medicina como instrumentos do poder: 

considerações em torno de um painel cerâmico de Manuel Lima para o Hospital do Ultramar em Lisboa 

(1973)”, ARTis ON, 7 (2018), 147-160; Pascoal, A. M., Neto, M. J., Soares, C. M., "Arquitetura e Medicina Tropical: 

o polo da Junqueira – ecos de um património artístico integrado", C. M Soares, V. Mariz (eds.), Dinâmicas do 

Património Artístico. Circulação, Transformações e Diálogos, 233-241, 2018, ARTIS – Instituto de História da Arte, 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa;  Pascoal, A. M., "Serviços de saúde, assistência médica 

e estrutura hospitalar ao tempo de Sidónio Pais", M. J. Neto (coord.), Sidónio Pais. O retrato do país no tempo da 

Grande Guerra, 75-90, 2018, Caleidoscópio, Casal de Cambra; Pascoal, A. M., "Dois hospitais do arquitecto 

Chorão Ramalho: considerações sobre a valorização do seu património artístico", Anais do Instituto de Higiene e 

Medicina Tropical [decorrente da participação no I Encontro dos Museus e Instituições de Ciência e Ciências da 

Saúde da área Metropolitana de Lisboa, Lisboa; NUNES, J.F.G., (2017), “Elementos para o Plano Diretor do Forte 

de Santiago do Outão”, Dissertação de Mestrado em Reabilitação de Edifícios, na área de Especialização em 

Reabilitação Não Estrutural, Departamento de Engenharia Civil, Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade de Coimbra. 
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1. Localização e Caraterização Física 

 

O estudo enquadra-se no território da cidade do Funchal, importante centro urbano e porto da 

ilha da Madeira, capital do Arquipélago da Madeira. O arquipélago pertencente ao território português 

(composto pela ilha da Madeira, Porto Santo, ilhas Desertas e ilhas Selvagens), localiza-se no Oceano 

Atlântico num importante ponto estratégico a sudoeste de Portugal Continental, territorialmente 

próximo do arquipélago espanhol das Canárias e da costa de Marrocos (Figura 1). 

A principal ilha do arquipélago, uma das maiores da Macaronésia, apresenta uma flora e fauna 

muito ricas em espécies endémicas25, e um clima de ilha subtropical devido à sua localização 

geográfica. Apresenta uma variedade de microclimas resultante da sua orografia acidentada e 

exposição aos ventos dominantes. A diferença mais evidente é entre a vertente norte e sul, separada 

pela cordilheira central da ilha (orientada de este a oeste). O conjunto de Maciços Vulcânicos, que 

culminam à altitude de 1862 m no Pico Ruivo26, determinam uma vertente sul protegida dos ventos 

alísios e com mais horas de exposição solar do que a vertente norte27. 

A cidade do Funchal encontra-se na vertente sul da ilha, limitada a norte pelo concelho de 

Santana, a nordeste por Machico, a oeste por Câmara de Lobos e a este por Santa Cruz (Figura 2). O 

concelho do Funchal é composto pelas freguesias da Sé, São Pedro, Santa Luzia, Imaculado Coração 

de Maria, Santa Maria Maior, São Gonçalo, Monte, São Roque, Santo António e São Martinho (Figura 

3). No que diz respeito às restrições físicas, é definido a norte e oriente pela cordilheira montanhosa 

central, e a ocidente por picos vulcânicos e pela ribeira dos Socorridos28.  

Desta forma, pode considerar-se que a morfologia da área urbana do Funchal é caraterizada 

por um anfiteatro de grandes dimensões orientado a sul, que sobe rapidamente do nível do mar até ao 

Pico do Areeiro a 1818 metros de altitude29. São os terrenos a norte e a este do centro urbano que 

apresentam os maiores declives, contrastando com os declives suaves dos terrenos a oeste (à exceção 

dos picos vulcânicos)30 (Figura 4). 

Outras áreas de declive muito acentuado são as costas escarpadas e os vales profundos, que 

podem por vezes atingir valores entre 80% e 90%. Relativamente às costas escarpadas, os valores 

mais acidentados são os da costa oriental, embora os haja também na costa ocidental e junto ao 

porto31. Os vales profundos, onde correm os principais cursos de água da cidade, são típicos de rios 

provenientes da montanha (Figura 4). Estes tipos de linhas de água correm geralmente em vales 

profundos e estreitos com desníveis superiores a 1200 metros32. O caráter torrencial destas linhas de 

água e o regime de precipitação no Inverno provocaram vários aluviões ao longo dos 600 anos de 

 
25 “As plantas indígenas da Madeira incluem-se na Flora da Macaronésia, região biogeográfica da qual fazem 

parte, também, as espécies endémicas dos arquipélagos dos Açores, Canárias e Cabo Verde.” (Raimundo Quintal, 
Quintas, Parques e Jardins do Funchal: Estudo Fitogeográfico, p.48). 
26 Raimundo Quintal, Quintas, Parques e Jardins do Funchal: Estudo Fitogeográfico (Lisboa: Esfera do Caos, 

2007), p.28. 
27 Ibid., p.35. 
28 Ibid., pp.30, 31. 
29 Ibid., p.18. 
30 Ibid., pp.32, 33. 
31 Ibid., p.33. 
32 Ibid., p.41. 
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ocupação da ilha, muitos deles afetando profundamente a cidade. Os cursos de água principais, 

intrínsecos às primeiras ocupações do centro urbano são: a ribeira de São João, a ribeira de Santa 

Luzia e a ribeira de João Gomes. Outros cursos de água importantes, já na fase de expansão do centro 

urbano, são o ribeiro Seco e a ribeira dos Socorridos, a ocidente do núcleo urbano, e o ribeiro de 

Gonçalo Ayres, a oriente. 

 

2. Génese do Centro Urbano 

 

 De acordo com Rui Carita, a ocupação do arquipélago “surgiu como o primeiro passo” da 

atividade exploratória no país. É descrita como uma “primeira experiência de povoamento e exploração 

das terras” (através da cultura do trigo e cana sacarina), sendo este modelo transportado mais tarde 

para os novos territórios (Açores, Cabo Verde, São Tomé e Brasil)33. 

Deste modo, a cidade do Funchal partilha algumas das caraterísticas de outras cidades das 

antigas colónias portuguesas, no que se refere à escolha dos sítios iniciais de implantação e à forma 

como estas cidades se estruturaram nas primeiras fases de desenvolvimento. Isto verifica-se na 

ocupação de amplas baías abrigadas com ótimas condições de porto natural, e no desenvolvimento 

orgânico e irregular da malha urbana, caraterístico do urbanismo dos colonizadores portugueses 

(estes, ao contrário dos espanhóis, não desenvolveram um plano geométrico prescrito para os seus 

assentamentos coloniais).  

O processo de povoamento da ilha da Madeira começou em 1424, quando foi dividida em duas 

capitanias pelos descobridores João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira, tendo cabido ao primeiro 

do ocupar a vertente sul da ilha (mais abrigada e soalheira). Em vista disso, estabeleceu-se numa 

ampla baía cortada por três ribeiras, junto à linha de costa, área de declives suaves com fácil acesso 

à praia e ao oceano atlântico34.  

Como foi mencionado no capítulo anterior, no sistema urbano da cidade do Funchal destacam-

se as Ribeiras de São João, Santa Luzia e João Gomes. A primeira associada ao núcleo habitacional 

de Santa Catarina e as restantes ao núcleo habitacional de Santa Maria, o núcleo mais significativo 

para o desenvolvimento do centro histórico35. 

Os núcleos habitacionais resultam da implantação inicial de edifícios de cariz religioso e da 

abertura de arruamentos paralelos à costa, uns ligando os lugares de culto às ocupações circundantes, 

outros criando comunicação entre os dois núcleos habitacionais. Um exemplo do primeiro caso foi a 

Igreja de Santa Maria do Calhau, primeiro edifício religioso construído em 1430, com a abertura da rua 

de Santa Maria. Outro exemplo do segundo caso surgiu na frente mar em 1469, a abertura da rua dos 

Mercadores, importante polo comercial da cidade que garante a comunicação entre o Núcleo de Santa 

Maria e o Núcleo de Santa Catarina. Mais tarde estes arruamentos lineares à costa são intersectados 

por troços de ruas perpendiculares à frente-mar ou paralelas às ribeiras, que seguem pela encosta36.  

 
33 Rui Carita, História do Funchal (Funchal: Imprensa Académica, 2017), p.10. 
34 Ibid., p.12. 
35 Cristina Perdigão, Formação do Centro Urbano do Funchal: Contributo das Transformações Urbanísticas. Tese 

de Mestrado (Universidade da Beira Interior, 2009), p.30. 
36 Ibid., p.30-32. 
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Na transição para o século XVI, a produção açucareira provocou uma rápida expansão do 

centro urbano, elevado à categoria de cidade em 1508. O núcleo de Santa Maria, na zona este, registou 

um desenvolvimento a oeste até à Praça do Pelourinho (praça central do aglomerado), situada entre a 

ribeira de João Gomes e de Santa Luzia. Frequentado essencialmente por pescadores e trabalhadores 

das classes mais baixas, este núcleo primitivo contrastava com o importante centro de edifícios 

relacionados com serviços e comércio construídos junto à Sé do Funchal (1493-1514)37.  

A fortificação da cidade foi tardia, uma vez que, apenas na sequência de vários ataques 

marítimos (principalmente o ataque em 1566 pelos franceses) foi considerada pelo rei a construção de 

um sistema defensivo. Com esse intuito, o arquiteto militar Mateus Fernandes encarregou-se de 

planear a construção de uma muralha (Figura 5) com várias fortificações que protegessem a frente 

marítima da cidade, desde o Forte de São Lázaro até o Forte de São Tiago, seguindo a norte no 

desaguar da ribeira de São João e João Gomes 38. As cortinas de muralhas que seguem a norte são 

encerradas pelo relevo acentuado da encosta, e no caso do limite a poente, também pelo Forte do 

Pico. Este sistema defensivo contribuiu não só para a proteção da cidade, mas também, para a 

consolidação do espaço intramuros composto por núcleos dispersos39 (Figura 6). 

A prosperidade da cultura vinícola no Funchal durante os séculos XVII e XVIII (face à cultura 

açucareira), promoveu o estabelecimento de mercadores europeus, principalmente de nacionalidade 

inglesa, que dotaram a cidade mercantil das estruturas necessárias para a sua transformação. Surgem 

novos equipamentos de lazer, como a Casa da Ópera junto à Fortaleza de São Lourenço, e novas 

tipologias habitacionais dignas da emergente burguesia funchalense, dentro e fora do cidade. 

Constroem-se palácios na área nobre junto à Sé do Funchal, e villas ou moradias isoladas na zona 

periférica da cidade, consideradas as primeiras quintas madeirenses. Na transição entre o século XVIII 

e XIX, surge uma nova atividade relacionada com o turismo e a cura de doenças de foro pulmonar. 

Inicia-se o processo de reformulação da malha urbana irregular, condicionada pela muralha e pela 

orografia, com o intuito de cumprir com as exigências da nova atividade40. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Ibid., p.34. 
38 Rui Carita, História do Funchal (Funchal: Imprensa Académica, 2017), pp.66-71. 
39 Cristina Perdigão, Formação do Centro Urbano do Funchal: Contributo das Transformações Urbanísticas. 
Tese de Mestrado (Universidade da Beira Interior, 2009), p.36. 
40 Ibid., pp.38, 39. 
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3. Turismo Terapêutico na Ilha da Madeira 

 

 De acordo com Rui Campos Matos, “a expressão turismo terapêutico designa o fenómeno que 

trouxe aos arquipélagos da Madeira e Canárias, sazonalmente, os enfermos que procuravam na 

amenidade do clima subtropical, se não a cura, pelo menos, o alívio dos seus males”. Algo que 

considera ter início em 1801 com as ocupações inglesas, e fim em 1914 com a Primeira Guerra 

Mundial41.   

 O fenómeno citado é inerente aos primeiros métodos terapêuticos utilizados para a cura de 

doenças de foro pulmonar, em particular a tuberculose (designada na época por tísica), presente em 

quase todos os países no século que mediou entre 1850 e 1950. Esta doença simbólica da cultura 

oitocentista, não só refletia os problemas sociais e económicos derivados da Revolução Industrial, 

como também traçava a sua própria história, através dos vários movimentos médicos, políticos e 

sociais que surgiram para o combate da doença42.  

 Tratava-se na época de uma doença difícil de definir e tratar, permanecendo a sua cura uma 

incógnita até meados do século XX. Na tentativa de combater a tuberculose eram recomendados 

tratamentos baseados em dietas especiais, na polifarmácia e na climatoterapia43. Foi este último 

método que despertou o interesse dos estudiosos. O estudo da doença e a sua relação com o ambiente 

tornou-se numa tendência, resultando em múltiplas publicações que relacionavam “a situação 

geográfica dos fatores condicionantes das doenças e inversamente a utilização das vantagens 

geográficas e climatológicas para o tratamento das mesmas”44. Como consequência destes estudos 

médicos, tornou-se frequente o recurso à deslocação de doentes de regiões frias para estações 

climatoterapeuticas durante o Inverno, através da viagem marítima, considerada benéfica devido à 

pureza do ar marítimo.  

A procura de destinos com climas favoráveis para a cura resultou no aparecimento do turismo 

sazonal, um fenómeno relacionado diretamente com a climatoterapia. A evolução do método de cura, 

por sua vez, também resultou na predileção de climas específicos para o tratamento de certas doenças, 

deixando de haver uma preferência exclusivamente por espaços de cura junto ao mar (que tiravam 

partido das qualidades do clima marítimo), e emergindo a terapia em clima de montanha, (considerada 

benéfica para a cura devido ao ambiente de baixas pressões atmosféricas e a pureza do ar)45. 

 No contexto da Madeira, o turismo terapêutico teve origem na publicação de estudos de 

médicos ingleses, no final do século XVIII, que consideravam o clima da ilha ideal para a cura de 

doenças pulmonares. As temperaturas amenas com poucas variações ao longo do ano, o ar puro, a 

 
41 Rui Campos Matos, A Arquitectura do Turismo Terapêutico - Madeira e Canárias, 1800-1914. Tese de 

Doutoramento (Lisboa: Universidade de Lisboa, 2016), p.33. 
42 Ismael Cerqueira Vieira, “O pioneirismo da Madeira no tratamento da tuberculose em meados do século XIX”. 

Ler História, nº61, 2011, p.85. 
43 Ibid., p.86. 
44 Ibid. 
45 Rui Campos Matos, A Arquitectura do Turismo Terapêutico - Madeira e Canárias, 1800-1914. Tese de 
Doutoramento (Lisboa: Universidade de Lisboa, 2016), p.26, 27. 
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calma, e a natureza rica e abundante, são algumas das muitas razões pela qual a Madeira era 

considerada um sanatório natural de excelência46.  

A procura, no entanto, concentrou-se na cidade do Funchal, território que oferece 

simultaneamente um clima marítimo e montanhoso, com abundante exposição solar relativamente à 

vertente norte. A variedade de microclimas resultantes do relevo acidentado era vantajosa, pois, 

possibilitava que o enfermo escolhesse o local de estadia adequado ao tipo de tratamento pretendido. 

Os doentes que necessitassem de exposição a um ambiente mais temperado e húmido, procuravam 

estadia em locais nas cotas mais baixas, desde a frente-mar até os 300 metros de altitude, os restantes, 

em busca de um ambiente mais seco e com pureza do ar, poderiam escolher estadia nas cotas mais 

altas, desde os 300 metros até os 600 metros de altitude.  

Além dos benefícios do clima, é de salientar que a cidade não sofreu o impacto da revolução 

industrial como algumas cidades do Norte da Europa. Logo, não havia o problema de grandes 

concentrações populacionais, sobreocupação do centro urbano, problemas sanitários e de poluição 

como nos grandes centros. Considerando que grande parte dos enfermos procuravam tratar doenças 

causadas pelo ambiente da cidade industrial, a marginalidade da ilha relativamente a este processo 

tornou-se num grande benefício47.   

 

3.1. Impacto do Turismo Terapêutico na Capital Madeirense 

 

Como consequência do Turismo Terapêutico, ocorreram transformações urbanas e 

arquitetónicas baseadas nos métodos utilizados para a cura de doenças de foro pulmonar. A presença 

dos invalids na cidade, principalmente na periferia, contribuiu não só para a formação de uma nova 

paisagem, mas também para a criação de uma nova identidade relacionada com a cura48. Inicia-se em 

meados do século XIX um processo de expansão espontâneo da cidade, para fora dos limites do 

sistema defensivo, com duas frentes: a cidade antiga e a encosta49.  

Verifica-se na cidade o adensamento da malha urbana com a preservação dos quintais ou 

espaços vazios no interior dos quarteirões, e a gradual demolição do sistema defensivo50. As 

exigências da nova atividade tornaram a muralha obsoleta, uma vez que, dificultava a higiene, a 

ventilação e a comunicação com o exterior (principalmente na frente de mar). Como consequência, 

grande parte do sistema foi demolido e substituído por praças, espaços verdes e equipamentos 

públicos essenciais para o desenvolvimento de uma cidade salubre, dotada de espaços de lazer e 

mais cosmopolita51 (Figuras 7 e 8). 

No que diz respeito à expansão da cidade para a periferia, registou-se uma evolução segundo 

três direções: nascente, poente e norte. Uns núcleos desenvolveram-se mais do que outros, no 

entanto, partilharam um sistema de povoamento disperso, distante do sistema de quarteirões 

 
46 Ibid., pp.28, 30. 
47 Ibid., pp.64, 65. 
48 Ibid., pp.55, 56. 
49 Ibid., p.96. 
50 Ibid. 
51 Cristina Perdigão, Formação do Centro Urbano do Funchal: Contributo das Transformações Urbanísticas. Tese 

de Mestrado (Universidade da Beira Interior, 2009), p.65. 
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compacto e planeado52. Este tipo de crescimento baseou-se na ocupação dispersa e isolada no lote 

dos caminhos que estruturavam a periferia rural, criando uma rede de espaços verdes e vazios 

significativa53. Com base nestes importantes espaços, formou-se a imagem de uma cidade do turismo 

terapêutico, porosa, arejada e adaptada às necessidades de cura dos enfermos. 

Das três direções de expansão consideradas, foi registado a poente o maior número de 

espaços de cura (quintas, hotéis, sanatório). As condições favoráveis dos terrenos, como as pendentes 

suaves, a acessibilidade e o clima marítimo contribuíram para a formação de um importante núcleo 

destes equipamentos. Os núcleos a poente e a norte, não reuniam as mesmas condições, resultando 

num desenvolvimento mais tardio54.  

Na última década do século XIX registou-se um maior crescimento do espaço construído nos 

arredores da cidade, estruturando a paisagem do anfiteatro. Este cenário era composto principalmente 

por quintas espalhadas pela encosta, pintadas de branco e rodeadas de vegetação exuberante, 

contribuindo para o efeito brilhante e encantador do panorama55 (Figura 9).  

Na mesma década, mais precisamente em 1893, foi inaugurado o Caminho-de-Ferro do Monte 

(Figura 10), que ligava o centro da cidade à Igreja de Nossa Senhora do Monte (aproximadamente a 

600 metros de altitude). Este meio de transporte, financiado por capitais alemães, promoveu a criação 

de uma linha de carro elétrico, desde a Sé Catedral até à primeira estação de comboio56. A melhor 

comunicação entre o centro e esta área da periferia provou-se essencial para o estabelecimento de 

uma estância de altitude no Monte pois permitiu não só o fácil acesso ao núcleo pré-existente de 

quintas, mas também possibilitou o aparecimento de novos equipamentos de cura tais como hotéis e 

sanatórios de montanha.57 

Com o início do século XX, definiram-se novos limites para a cidade. Na Planta Roteiro da 

Cidade do Funchal (contendo todos os melhoramentos realizados até o ano de 1910), dos engenheiros 

Adriano e Aníbal Trigo, é possível verificar um perímetro limitado a norte pelo Caminho da Levada de 

Santa Luzia, a poente pelo Ribeiro Seco e a nascente pelo Ribeiro de Gonçalo Ayres, integrando as 

quintas que rodeavam a antiga da cidade intramuros da primeira metade do século XIX. A definição de 

um limite a aproximadamente 180 m de altitude, tornou a tipologia do povoamento disperso (formado 

por quintas, hotéis e sanatórios antigamente exclusivos à periferia da cidade), parte do sistema urbano 

(Figura 29). Numa tentativa de proporcionar um ambiente mais puro e de conforto, semelhante ao que 

se encontra nos arredores, procedeu-se à criação de alamedas arborizadas e de um Jardim Municipal 

junto ao Teatro Municipal na parte antiga e mais compacta da cidade.58 

 

 
52 Rui Campos Matos, A Arquitectura do Turismo Terapêutico - Madeira e Canárias, 1800-1914. Tese de 

Doutoramento (Lisboa: Universidade de Lisboa, 2016), p.96. 
53 Ibid., p.78. 
54 Ibid., pp.96, 99, 100. 
55 Ibid., p.98. 
56 Cristina Perdigão, Formação do Centro Urbano do Funchal: Contributo das Transformações Urbanísticas. Tese 

de Mestrado (Universidade da Beira Interior, 2009), p.85. 
57 Rui Campos Matos, A Arquitectura do Turismo Terapêutico - Madeira e Canárias, 1800-1914. Tese de 

Doutoramento (Lisboa: Universidade de Lisboa, 2016), p. 108. 
58 Ibid., p.102, 104. 
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3.2. Primeiros Espaços de Cura  

 

A necessidade de acomodar o fluxo de doentes que procuravam o destino pelas suas 

qualidades terapêuticas, resultou no aparecimento de três tipologias de espaços de cura: as quintas 

de aluguer (também conhecida por quinta madeirense), os hotéis (referidos inicialmente pelos ingleses 

como boarding houses ou family hotels) e os sanatórios (Figura 29). A principal diferença entre estas 

tipologias é que inicialmente as boarding houses e family hotels surgem no centro da cidade, enquanto 

que as quintas de aluguer e os sanatórios proliferam na periferia59.  

 

3.2.1. Quintas 

 

No que diz respeito às quintas madeirenses, pode-se considerar que por definição 

assemelham-se às caraterísticas das villas anunciadas por James Ackerman no livro The Villa: Form 

and Ideology of Country Houses. O autor determina que, “A villa is a building in the country designed 

for its owner’s enjoyment and relaxation. Though it may also be the center of and agricultural enterprise, 

the pleasure factor is what essentially distinguishes the villa residence from the farmhouse and the villa 

estate from the farm”60. O protagonismo da função recreativa nas quintas madeirenses é o que as 

distingue das quintas do continente, caraterizadas no estudo das quintas setecentistas dos arredores 

de Lisboa, por Vieira Caldas, como “uma unidade rural de dimensão muito variável que inclui terrenos 

abertos de cultivo, outros delimitados, por vezes murados, para hortas e pomares, construções de 

apoio à agricultura e à criação de animais, moradias para caseiros ou outros trabalhadores e a casa 

do proprietário”.61 

Esta tipologia composta pela casa (geralmente localizada num ponto com ótima vista), os 

jardins (com abundante e variada vegetação), e a área agrícola ou a mata62, surgiu na periferia da 

cidade entre os séculos XVIII e XIX, com o intuito de proporcionar refúgio ao ambiente agitado e poluído 

do centro urbano. O meio natural, calmo e confortável, garantia aos visitantes o espaço ideal para a 

sua recuperação, através do repouso e contemplação da paisagem.63  

Em relação à morfologia das quintas de aluguer madeirenses, Rui Campos Matos considera 

que muitas delas (à exceção das villas dos wine merchants ingleses) partilham caraterísticas de uma 

arquitetura popular e erudita, baseada na reprodução de modelos testados ao longo de várias gerações 

de construtores. Como consequência, o autor refere que esta é uma arquitetura sem arquitetos, ou, 

uma arquitetura anónima, construída de acordo com os saberes e tecnologias de construção passados 

ao longo dos séculos. Esta arquitetura inscrita nas caraterísticas da «casa da macaronésia» (sistema 

 
59 Rui Campos Matos, “Os Primeiros Hotéis do Funchal’”. Islenha, nº47. Funchal: 2010, p.70. 
60 James Ackerman, The villa: form and ideology of country houses. (Princeton N.J.: Princeton University Press, 

1990), p.9. 
61 cit. in Rui Campos Matos, A Arquitectura do Turismo Terapêutico - Madeira e Canárias, 1800-1914. Tese de 

Doutoramento (Lisboa: Universidade de Lisboa, 2016), p.146. 
62 Raimundo Quintal, Quintas, Parques e Jardins do Funchal: Estudo Fitogeográfico (Lisboa: Esfera do Caos, 

2007), p.20. 
63 Rui Campos Matos, A Arquitectura do Turismo Terapêutico - Madeira e Canárias, 1800-1914. Tese de 

Doutoramento (Lisboa: Universidade de Lisboa, 2016), pp.149, 150. 



 

15 
 

trazido pelos primeiros povoadores e adaptado à realidade da ilha), apresenta traços constantes na 

morfologia destas casas: “um volume paralelepipédico com dois pisos; planta rectangular ou 

aquadradada; uma predominância dos cheios sobre os vãos, cuja proporção tendia a repetir-se; o 

recurso à simetria como regra compositiva elementar; o telhado de quatro águas, com o caraterístico 

«sanqueado» e remate em duplo ou triplo beirado.”64 (Figuras 11).  

No que diz respeito às villas inglesas, muitas apresentam a influência da arquitetura inglesa 

do período georgiano, recorrendo frequentemente ao uso de corpos cilíndricos nas fachadas, 

“platibandas, socos e cunhais em fingimento de pedra”65 (Figuras 12 e 13).  

O conjunto de materiais que compunham a casa da quinta madeirense contribuíam para um 

ambiente de conforto, rústico e intimamente ligado com o utilizador e a natureza. Ao nível construtivo, 

as casas eram compostas por paredes portantes de alvenaria de pedra (geralmente basalto), 

revestidas no exterior por reboco e cal, e estruturas de suporte do pavimento e cobertura em madeira. 

Relativamente aos interiores, o material mais comum para além da pedra, era a madeira, muito 

utilizada no pavimento, escadas, portas, janelas e tapa-sóis66. 

Quanto à organização espacial da casa, Rui Campos Matos considera que esta varia 

consoante a época de construção. Sendo que, as primeiras quintas não costumavam ocupar o piso 

térreo (destinado a lojas), e por isso tinham escadas exteriores de acesso à habitação, ao contrário 

das restantes. Mais tarde o piso térreo foi incluído no espaço habitado da casa, com a função de área 

social, não havendo necessidade de criar um acesso exterior. Considera assim que foi nas primeiras 

casas que se criou a tradição de construir alpendres destinados à proteção do acesso exterior, algo 

que se manteve mesmo após a ocupação do piso térreo. Tanto os alpendres como as varandas 

cobertas, transformaram-se em importantes dispositivos de cura para os doentes, permitindo o desfrute 

das condições atmosféricas com a proteção do sol e da chuva67  (Figuras 14).  

Outro espaço importante das quintas eram os respetivos jardins, geralmente implantados em 

terrenos aplanados na encosta, apoiados por muros de suporte, denominados de poios. Os jardins 

costumam ser pequenos (relativamente à escala dos jardins nas villas dos wine merchants), no 

entanto, desempenhavam segundo Maria Lamas um papel primordial na cura da tísica. Estes lugares 

eram “(...) tanto manifestação da alma romântica, quanto dispositivo de tratamento.”68, uma verdadeira 

herança dos jardins românticos ingleses do século XVIII. Outras qualidades destes espaços livres 

dizem respeito à privacidade que conferem à casa, juntamente com os muros de alvenaria que limitam 

a propriedade, proporcionando um espaço de lazer aos moradores69.  

 

 

 

 

 
64 Ibid., pp.163, 164. 
65 Ibid. 
66 Ibid., pp.166, 167. 
67 Ibid., pp.173, 174. 
68 Ibid., p.370. 
69 Ibid., pp. 169, 170. 



 

16 
 

3.2.2. Hotéis 

 

Com a chegada dos primeiros fluxos de doentes e respetivas famílias à Madeira, na primeira 

metade do século XIX, era comum a utilização das hospedarias do centro urbano como alojamento 

temporário enquanto procuravam estadia a seu gosto numa das quinta de aluguer da periferia (lugares 

de eleição dos enfermos).70 As primeiras hospedarias (denominadas de family hotels e boarding-

houses pelos ingleses) resultavam da ampliação ou adaptação de casas de habitação no centro da 

cidade do Funchal. Muitas destas austeras construções de origem setecentista não ultrapassavam os 

2 ou 3 pisos, e eram compostas por um piso térreo reservado ao comércio ou arrumos, um primeiro 

piso de pé-direito mais reduzido para áreas sociais ou de serviços, e um segundo piso destinado a 

espaços mais nobres, como quartos. Os interiores dos quartos eram considerados espaçosos, 

permitindo a boa circulação do ar, no entanto, tinham a ausência da sofisticação e de serviços muito 

presentes em hotéis de outras estâncias terapêuticas71. 

Quando William Reid e a sua família chegaram à Madeira em 1844, deu-se início ao 

estabelecimento da cadeia de hotéis mais prestigiada da ilha. Até à década de 90 do século XIX não 

só se preparava para a construção do Reid’s New Hotel (Figura 15), na zona a oeste do centro urbano 

(primeiro hotel na ilha a ser projetado por um arquiteto), como também já tinha adquirido quatro hotéis 

no centro da cidade: o Royal Edinburgh, o German, o Carmo e o Santa Clara. No final do século XIX, 

eram poucos os hotéis ingleses de qualidade que não pertencessem ao monopólio da família Reid, 

sendo os equipamentos de maior destaque os hotéis: Royal, conhecido mais tarde como Savoy Hotel, 

construído também na zona oeste da cidade em 1902 (Figura 16) e Bela Vista, na proximidade do 

Hospício Princesa D. Maria Amélia72 (Figura 17).  

No decorrer da segunda metade do século XIX, com a maior procura do destino, a qualidade 

dos hotéis foram melhorando, oferecendo serviços mais sofisticados, espaços maiores, amplos jardins 

e varandas de repouso (recomendadas pelos médicos da época). Esta tipologia deixou de existir 

exclusivamente no centro da cidade, surgindo mais frequentemente na periferia e isoladas no lote 

urbano. Desta forma poderia haver uma maior privacidade e tranquilidade, semelhante ao que se 

procura nas quintas73.  

Com a inauguração do caminho-de-ferro do Monte em 1893, surgiu na estância de altitude, 

principalmente no início do século XX, um núcleo de importantes hotéis resultantes da adaptação de 

edifícios de habitação pré-existentes. Alguns dos espaços de maior relevância na estância do Monte 

eram os hotéis: Belmonte (Figura 18), Monte Palace e Reid’s Mount Park. Nesta fase deixa de haver 

preferência pelas quintas no que diz respeito ao tratamento através do clima, uma vez que, os hotéis 

começaram por incorporar nos seus espaços o carácter mais informal e natural dos mesmos.74 

 

 
70 Ibid., pp.271, 272. 
71 Ibid., pp.274-276. 
72 Rui Campos Matos, “Os Primeiros Hotéis do Funchal’”. Islenha, nº47. Funchal: 2010, pp.74-91. 
73 Ibid., pp.92, 93. 
74  Rui Campos Matos, As Origens do Turismo na Madeira (Funchal: DRMOE, 2013), p.23. 
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3.2.3. Sanatórios 

 

3.2.3.1. Hospício Princesa D. Maria Amélia 

 

 O reconhecimento internacional da ilha da Madeira pelos seus benefícios terapêuticos resultou 

numa maior procura do destino a partir de meados do século XIX, principalmente por doentes 

estrangeiros. Muitos destes visitantes eram ingleses (registando-se 1601 doentes entre 1848 e 1852), 

como consequência das relações políticas e comerciais estabelecidas com a ilha, que permitiram a 

estipulação de carreiras regulares de viagens entre a Inglaterra e a Madeira.75  

 O elogio do destino também chegou à alta sociedade e a membros da realeza europeia, 

contando com a passagem de doentes famosos como a arquiduquesa Leopoldina de Áustria, o príncipe 

Maximiliano Napoleão de Leuchtenberg, a rainha Adelaide de Inglaterra e a imperatriz consorte Isabel 

da Áustria-Hungria. No entanto, foi a visita de dois membros da realeza portuguesa, rainha D. Maria 

Amélia de Beauharnais e princesa D. Maria Amélia, que resultou na fundação do primeiro sanatório 

português na ilha da Madeira.76  

 A estadia da princesa D. Maria Amélia (filha de D. Pedro IV), na Madeira teve como principal 

motivo o alívio ou possível cura da tísica de que padecia. Apesar de serem considerados diminutos os 

benefícios do clima na cura desta doença em estado avançado, foi-lhe recomendada a deslocação 

para a ilha da Madeira em 1852 pelo médico da família real Dr. Francisco Barral, instalando-se no fim 

de agosto do mesmo ano na antiga Quinta das Angústias (local arejado e junto ao mar a ocidente do 

núcleo urbano) juntamente com a sua mãe, imperatriz viúva de D. Pedro IV. Como era de esperar, a 

estadia durou pouco mais que cinco meses devido ao seu estado de saúde precário, falecendo vítima 

da tuberculose em fevereiro de 195377.  

Na sequência da morte da princesa D. Maria Amélia, como gesto de agradecimento ao povo 

madeirense, a rainha D. Maria Amélia de Beauharnais decide atribuir à cidade um asilo hospitalar 

destinado ao tratamento de tuberculosos, monumento em memória da sua filha e da sua passagem 

pela Madeira. O papel do Dr. Francisco Barral78 na realização deste empreendimento foi essencial, 

pois esteve encarregue de supervisionar todo o processo desde a idealização até à execução do 

projeto. Para concretizar o desejo da rainha, começou por escolher o terreno que reunia as melhores 

condições para a implantação de um pequeno hospital, num espaço elevado a oeste do centro urbano, 

de fácil acesso, arejado, junto à costa e com ótima exposição solar (quase à frente da quinta onde 

faleceu a princesa D. Maria Amélia). Na concretização deste objetivo, procedeu à elaboração de um 

programa cuja relação entre a fé e ciência reflete-se na conceção formal e funcional do edifício. 

Também a decisão de submeter o projeto de arquitetura a concurso internacional em 1855, com júris 

 
75 Ismael Cerqueira Vieira, “O pioneirismo da Madeira no tratamento da tuberculose em meados do século XIX”. 
Ler História, nº61, 2011, p.90. 
76 Ibid. 
77 Rui Campos Matos, A Arquitectura do Turismo Terapêutico - Madeira e Canárias, 1800-1914. Tese de 
Doutoramento (Lisboa: Universidade de Lisboa, 2016), p.305. 
78 Francisco António Barral (1801-1878), afamado médico formado na Faculdade de Paris, autor do livro “Notícia 
sobre o Clima da Madeira e Sua Influência no Tratamento da Tísica Pulmonar” publicado em 1854 e baseado em 
estudos de climatologia ingleses. Era também um clínico muito solicitado do Hospital de S. José, que em 1849, 
esteve encarregue de observar as instalações e a prática médica em França e Inglaterra (Matos, A Arquitectura 
do Turismo Terapêutico - Madeira e Canárias, 1800-1914. Tese de Doutoramento). 
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ingleses, deveu-se ao avanço da ciência médica inglesa no que diz respeito aos estudos de 

climatologia sobre os benefícios terapêuticos do clima da ilha da Madeira.79 

O projeto selecionado para o pequeno Hospital especializado no tratamento da tuberculose foi 

do arquiteto Edward Buckton Lamb, pois, conferia todos os requisitos funcionais e formais enunciados 

no concurso. A proposta reunia não só a conveniência da organização dos diferentes espaços de 

enfermaria e de restantes serviços, assim como a expressão arquitetónica desejada. 

O arquiteto britânico Edward Buckton Lamb (1805-1869), era considerado pelos seus 

contemporâneos um rogue do gótico revivalista, com um gosto pelo pitoresco. Foi alvo de críticas 

constantes devido à sua oposição à estética das formas simples e despojadas, comum a partir da 

segunda metade do século XIX. A sua linguagem arquitetónica, assinalada pela irregularidade e 

contraste, tentava combinar a época medieval com a modernidade e as formas tradicionais com os 

novos materiais. Muitas das suas obras foram de cariz religioso, como igrejas e capelas, salientando-

se a capela do hospital de Brompton (1849), no entanto elaborou o projeto do primeiro sanatório inglês, 

o Royal National Sanatorium for Diseases of the Chest em Bournemouth (1850) (Figuras 19 e 20), e o 

projeto do primeiro sanatório português, o Hospício Princesa D. Maria Amélia no Funchal (1855).80 

Este pequeno sanatório madeirense apresenta-se como um volume compacto, de planta 

retangular e com três pisos, solução comum nos hospitais ingleses de pequenas dimensões. Ao nível 

estilístico assemelha-se às grandes casas de estilo georgiano do século XVIII e ao classicismo italiano 

dos hospitais da época. É composto por uma fachada simétrica, com o destaque da seção central e 

das seções em cada extremo. A articulação da linguagem clássica no edifício (oposta aos princípios 

estéticos do pitoresco defendidos pelo arquiteto), surge de forma intensa e enfática na fachada, 

especialmente no volume central de maior cota, encimado por um frontão, onde se destaca uma 

vigorosa porta principal sobreposta pela janela da respetiva capela. Relativamente aos extremos do 

edifício, já no século XX, foram acrescentadas varandas às duas enfermarias de maior dimensão, as 

quais permitem aos doentes o tratamento através da exposição solar (Figuras 21 e 22)81.  

A composição simétrica e hierárquica do exterior manifesta-se da mesma forma na 

organização funcional do piso térreo e 1º piso, sendo que, no volume principal concentram-se os 

principais espaços relacionados com a entrada, a circulação e o culto da religião, e os restantes 

espaços estão destinados à cura dos pacientes. A entrada principal dá acesso ao átrio, que por sua 

vez possibilita a comunicação com os corredores centrais e escada principal. No piso superior, localiza-

se uma capela com um pé direito de 8,70m, num local de destaque evidenciando a coexistência entre 

a ciência e a religião. A partir do corpo central surgem duas alas a poente e a nascente, destinadas 

respetivamente ao tratamento de 12 homens e de 12 mulheres. À semelhança de outros hospitais 

especializados no tratamento de doenças pulmonares da época, o arquiteto recorreu à tipologia de 

corridor type para a composição dos compartimentos interiores, determinando um corredor central, por 

vezes utilizado para o exercitar dos doentes na impossibilidade de o fazer no exterior.82  

 
79 Ibid., p.306, 309, 310. 
80 Rui Campos Matos “Hospício da Princesa Dona Maria Amélia - o Primeiro Sanatório Português”. Islenha, nº50. 

Funchal: 2012, pp.10-12. 
81 Ibid., pp.14-16. 
82 Ibid., pp.16, 17. 
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Na adaptação do projeto inicial ao terreno e à sua envolvência, os construtores locais tiveram 

um papel de destaque relativamente ao arquiteto português responsável pela sua implementação. 

Estes mestres da arquitetura anónima aplicaram no Hospício os saberes e tradições locais, utilizando 

os métodos construtivos comuns e os materiais disponíveis como a cantaria basáltica, a cal, o seixo e 

a telha romana. A associação das características de uma arquitetura popular e erudita ao projeto 

original (nomeadamente no uso da cantaria basáltica nos vãos e no revestimento a cal do exterior), 

confere ao edifício um aspeto mais tradicional, claramente influenciado pela ‘casa insular da 

macaronésia’.83  

Este imponente edifício enquadra-se num outro dispositivo de cura essencial, os jardins. A 

área verde foi idealizada como um lugar terapêutico de exercício e tratamento ao ar livre, destinado 

aos doentes tuberculosos, pois era um dispositivo clínico que os médicos valorizavam bastante, daí 

fazer parte integrante do programa deste sanatório. Em 1860, perto da conclusão da obra, a rainha D. 

Maria Amélia enviou para o Funchal uma planta com o traçado das linhas gerais dos jardins a ser 

implantados no Hospício. O autor desta planta foi A. A. Gonçalves, na qual definia com exatidão um 

plano de arranjos exteriores. De acordo com Rui Campos Matos, a sua proposta determinava a 

implantação de um jardim de inspiração romântica entre o edifício e a rua de acesso, composto por 

“caminhos sinuosos, onde não faltavam lagos e recantos de estadia”. A norte do edifício seria 

implantado “o kitchen garden, uma horta produtiva que adotava um traçado ortogonal”84. O exotismo e 

a exuberância da vegetação presente hoje em dia no jardim romântico criaram um evidente contraste 

com a fachada rigorosa e simétrica do edifício. No entanto, estes dois dispositivos de cura tornaram-

se num conjunto emblemático indissociável, marcante para a paisagem da cidade do Funchal.85  

 

3.2.3.2. Projetos para um Health Resort Insular Alemão  

 

Nos finais do século XIX, a Madeira ganhou um maior reconhecimento e reputação como 

estância de turismo terapêutico. Como consequência, surgiu a necessidade de construir unidades 

hospitalares modernas, especializadas na cura de doentes afetados pela tuberculose. Também era 

essencial a construção de hotéis e espaços de lazer com a finalidade de acolher os acompanhantes 

dos doentes, contribuindo assim para o desenvolvimento da economia da ilha e da sua atividade 

turística.86 

O combate à tuberculose era outra problemática que atingia de forma aterradora a população 

residente, motivando um maior apoio do Governo Português relativamente à “formação de empresas 

particulares para a exploração de sanatórios para ricos” desde que assegurassem “o tratamento 

gratuito de um determinado número de doentes pobres”87. 

 
83 Ibid., p.12. 
84 Rui Campos Matos, A Arquitectura do Turismo Terapêutico - Madeira e Canárias, 1800-1914. Tese de 

Doutoramento (Lisboa: Universidade de Lisboa, 2016), p.329. 
85 Rui Campos Matos “Hospício da Princesa Dona Maria Amélia - o Primeiro Sanatório Português”. Islenha, nº50. 

Funchal: 2012, pp.18-20. 
86 Nelson Veríssimo, “A questão dos sanatórios da Madeira”. Islenha, nº6. Funchal: 1990, p.125. 
87 Ibid. 
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Julga-se que foi na sequência da visita régia à Madeira de D. Carlos I e D. Amélia em 1901, 

que o Príncipe alemão Frederick Charles de Hohenlohe Oehringen submeteu em 1903 um 

requerimento ao Governo Português para construir um vasto projeto de sanatórios88, alguns destinados 

exclusivamente a doentes ricos, dotados de “jardins, parques, hotéis de primeira classe e «recreios 

lícitos»”.89 Este projeto foi apoiado pela Rainha D. Amélia, patrocinadora da Assistência Nacional aos 

Tuberculosos (A.N.T.), e aprovado pelo Governo Português.90 

Em 1904, foi fundada em Berlim com capitais alemães, a sociedade anónima denominada de 

Companhia dos Sanatórios da Madeira, que pretendia fazer o maior investimento de capital estrangeiro 

na área do turismo terapêutico nesta ilha. O Príncipe Hohenlohe, com posse de concessão desta 

sociedade, pretendia concretizar um projeto de sanatórios marítimos e de altitude para a Madeira 

semelhante aos modelos já implementados, e bem-sucedidos, no Reno e em Davos, na Suíça, e em 

Nice na Riviera Francesa. O poder desta companhia levou à rápida aprovação do projeto. Como 

consequência, em 17 de março de 1904, o Príncipe Hohenlohe e a sua comitiva numerosa de “médicos 

especialistas no tratamento da tuberculose, diretores de sanatórios alemães, engenheiros, arquitectos, 

financeiros e conselheiros” procederam ao estudo e levantamento dos locais mais adequados para a 

implantação dos sanatórios. Para além da seleção dos terrenos, estudaram questões de saneamento, 

acessibilidade e determinaram a tipologia de edifício que seria mais adequada para a construção de 

sanatórios de clima marítimo ou de montanha.91 

Após uma avaliação apurada, a comitiva determinou que deveriam ser construídos dois 

complexos de Kurhotéis (“hotéis de cura”, edifícios que funcionam como hotéis, mas que possuem a 

morfologia arquitetónica de um sanatório). O primeiro complexo localizar-se-ia no litoral, na área oeste 

da cidade do Funchal, tirando partido das qualidades do clima ameno e húmido para o tratamento de 

predispostos tuberculosos, como era o caso de “anémicos, chloroticos, escrofulosos, neurasthenicos, 

etc.”92. Este luxuoso e monumental sanatório marítimo composto por “parques, jardins, exercício ao ar 

livre, praia para banhos, villas destinadas às famílias que aqui queiram viver separadamente”93, foi 

desenhado de forma a obedecer às mais rigorosas regras sanitárias e higiénicas da época para a cura. 

Como se pode observar nas Figuras 23 e 24, o projeto apresentava um piso térreo destinado aos 

espaços sociais, quatro pisos de quartos, um terraço que proporcionava um ótimo ponto de vista da 

cidade e possibilitava a cura através da exposição solar e atmosférica. Esta proposta, a implantar no 

terreno das Quintas Vigia, Pavão e Bianchi, nunca viria a ser construída devido à compra intencional 

da Quinta Pavão pelos irmãos Reid (donos da cadeia de hotéis Reid).94 

O segundo complexo localizar-se-ia na área entre os 300 metros de altitude e a região de 

nevoeiros, mais precisamente na zona média de ambos os lados do caminho-de-ferro do Monte, 

 
88 Rui Carita, História da Madeira: O longo século XIX (Funchal: Secretaria Regional de Educação e Cultura, Vol. 

VII, 2008) p. 292. 
89 Ibid. 
90 Ibid., p 127. 
91 Ibid. 
92 Os Sanatórios da Madeira (Lisboa: Imprensa Libanio da Silva, 1909), p.32. 
93 Ibid., p.33. 
94 Rui Campos Matos, A Arquitectura do Turismo Terapêutico - Madeira e Canárias, 1800-1914. Tese de 

Doutoramento (Lisboa: Universidade de Lisboa, 2016), pp.332, 333. 
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tirando partido das qualidades do clima seco com menos humidade do ar para o tratamento de 

tuberculosos declarados. O plano para o complexo previa a construção de um sanatório para os ricos 

e outro para os pobres.95  

No que diz respeito ao primeiro equipamento denominado sanatório Palast-Hotel, seria 

composto por vários edifícios, distribuídos por uma vasta superfície “(...) onde possam estabelecer-se 

plantações de pinhais, jardins espaçosos, lugares para a cura de ar etc.”96. O projeto para o sanatório 

foi descrito com uma disposição de “três corpos separados comunicando entre si por galerias, 

passagens cobertas e escadas, e por tal modo angularmente dispostas que os doentes possam todos 

gozar da exposição-sul e do mesmo panorama, havendo também terraços cobrindo os edifícios para 

as curas de ar e luz, e elevadores para os diferentes andares e terraços”. Cada edifício teria no 1º piso 

e cave “casas de jantar, restaurantes, salas para bilhares e para fumar, salões para concertos, 

biblioteca”, e nos pisos superiores 196 quartos, variando entre 40 e 60 metros cúbicos.97 Apenas um 

dos vários edifícios projetados para este complexo foi construído, o luxuoso Kurhotel Amélia (Figura 

25), que veio a ser demolido em 1941 para a construção do Sanatório Dr. João de Almada.98 

Relativamente ao sanatório popular, que veio a ser construído a partir de 1905, situava-se no 

lado esquerdo do caminho-de-ferro do Monte, ao lado do sanatório destinado aos ricos. Este edifício 

com planta em U, possuía um rés-do-chão e uma semi-cave reservadas exclusivamente para áreas 

sociais, funções clínicas e serviços. Os dois pisos superiores eram acessíveis através de uma vasta 

escadaria que, por sua vez, ligava aos corredores centrais de distribuição aos quartos a oeste e este, 

perfeitamente separados, e destinados respetivamente a doentes do sexo masculino e sexo feminino. 

A organização idealizada para as enfermarias e quartos, por sua vez, assemelha-se à tipologia do 

corridor type aplicada pelo arquiteto Edward Buckton Lamb, no Hospício Princesa Dona Maria Amélia, 

um edifício que também era destinado ao tratamento de doentes sem posses. O edifício em questão, 

no entanto, opta por uma linguagem austera e despojada nas fachadas, dando destaque à arcada do 

piso térreo localizada na fachada Sul, que se estende por todo o comprimento do edifício formando 

uma extensa varanda coberta (Figuras 27 e 28).99  

Enquanto não eram construídos os sanatórios de montanha previstos, a Companhia de 

Sanatórios da Madeira procedeu à instalação provisória de um pequeno, mas requintado, sanatório na 

Quinta Sant’Ana (Figura 26). Foi inaugurado em 1905, após algumas obras de adaptação, sendo mais 

tarde instalada a Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny, em meados do século XX.100  

O ambicioso projeto que os alemães tinham para a Madeira, privilegiado pelo apoio do governo 

português através da isenção de algumas taxas e expropriação de terrenos, causou uma enorme 

polémica e provocou o descontentamento da comunidade inglesa residente. Apesar dos benefícios 

que este plano poderia trazer para a atividade turística e a económica da ilha, o luxuoso complexo 

 
95 Os Sanatórios da Madeira (Lisboa: Imprensa Libanio da Silva, 1909), p.32. 
96 Ibid., p. 33. 
97 Ibid., pp.33-34. 
98 Rui Campos Matos, A Arquitectura do Turismo Terapêutico - Madeira e Canárias, 1800-1914. Tese de 
Doutoramento (Lisboa: Universidade de Lisboa, 2016), p.335. 
99 Os Sanatórios da Madeira (Lisboa: Imprensa Libanio da Silva, 1909), pp.35, 36. 
100 Rui Campos Matos, A Arquitectura do Turismo Terapêutico - Madeira e Canárias, 1800-1914. Tese de 
Doutoramento (Lisboa: Universidade de Lisboa, 2016), p.335. 
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hoteleiro iria tornar-se num forte concorrente dos hotéis ingleses já existentes. Nesse sentido, e como 

já foi mencionado anteriormente, os donos dos hotéis Reid’s decidiram travar o projeto através da 

compra da Quinta Pavão, resultando num incidente diplomático com a Alemanha. Como consequência, 

o governo português acabou por rescindir o contrato deste empreendimento em 1909, indemnizando 

o Príncipe alemão e adquirindo as propriedades em questão. O sanatório para pobres foi concluído 

apenas em 1930, ano em que foi instalado o novo Hospital da Santa Casa da Misericórdia do Funchal, 

mais conhecido como Hospital dos Marmeleiros.101  

No final desta fase embrionária do turismo, o destino deixa de ser considerado apenas para a 

cura de doenças pulmonares, alterando o seu caráter sazonal e de longa estadia. Este novo tipo de 

turismo iniciado nos anos 80 do século XIX, marca uma nova maneira de experienciar a cidade, 

salientando o exotismo da paisagem, o clima mediterrâneo, uma excelente temperatura da água do 

mar e uma vida urbana altamente cosmopolita.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
101 Rui Campos Matos, A Arquitectura do Turismo Terapêutico - Madeira e Canárias, 1800-1914. Tese de 
Doutoramento (Lisboa: Universidade de Lisboa, 2016), pp.335, 336; Os Sanatórios da Madeira (Lisboa: Imprensa 
Libanio da Silva, 1909), pp.4, 5. 
102 Rui Carita, História da Madeira: O longo século XIX (Funchal: Secretaria Regional de Educação e Cultura, 

Vol. VII, 2008) pp.585, 586. 
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4.Plano Ventura Terra: A Cidade do Turismo Internacional 
 

4.1. Contexto 

 

No enquadramento da arquitetura portuguesa, com a passagem do século XIX para o século 

XX, surgiu o debate entre os arquitetos que valorizavam a cultura (opositores à importação de modas 

estrangeiras e internacionalismos), e aqueles a favor do progresso (procuravam aplicar o 

conhecimento da escola de Beaux-Arts de Paris em Portugal). Os protagonistas desta dicotomia 

Culturalista versus Progressista, são respetivamente os arquitetos Raul Lino e Ventura Terra. Sendo 

que, o Raul Lino (1879-1974) elege como objeto de estudo a questão da habitação unifamiliar, 

escrevendo obras sobre a Casa Portuguesa, e Ventura Terra reflete essencialmente sobre a cidade, 

contribuindo com importantes equipamentos de educação e saúde para a capital.103  

O arquiteto Miguel Ventura Terra (1866-1919), frequentou a Escola Superior de Belas-Artes 

do Porto (1881-1886) e a École Nationale et Spéciale de Beaux-Arts em Paris, onde foi discípulo de 

Victor Laloux (arquiteto com o atelier francês mais prestigiado da época). O sistema de ensino 

frequentado por Ventura Terra promovia o desenho clássico e representação como ferramenta de 

projeto de arquitetura, recorrendo a uma linguagem revivalista, de espírito eclético, conjugada com a 

experimentação dos novos materiais. Com o seu regresso a Portugal em 1896, inicia uma vasta obra 

de construções ecléticas e cosmopolitas (composta essencialmente por edifícios de rendimento e 

equipamentos de educação e saúde) para a cidade de Lisboa e em 1908 é eleito vereador da Câmara 

Municipal de Lisboa, propondo inúmeros projetos de melhoramentos urbanos para a cidade.104 

Como foi mencionado no capítulo anterior, o fenómeno do turismo terapêutico na Madeira 

diminuiu o seu protagonismo com o início da 1ª Guerra Mundial, e foi gradualmente substituído por um 

turismo de lazer de curta duração. Surgiu a necessidade de dotar a capital de condições que 

sustentassem as enormes massas de turistas recebidas diariamente, e de reformular a malha urbana 

ao nível estético e funcional. Perante este panorama, a Câmara Municipal do Funchal convidou o 

arquiteto Ventura Terra (já com alguma experiência relativamente à escala da cidade) para elaborar 

um plano de futuros melhoramentos que projetasse a cidade “para a época do Grande Turismo 

Internacional”105. Apesar das transformações realizadas na cidade durante século XIX, esta ainda 

apresentava nas primeiras décadas do século XX um conjunto de condições prejudiciais à imagem de 

uma cidade do turismo terapêutico. Possuía graves problemas de higiene relacionados com a 

inexistência de água potável e esgotos (conduzidos a céu aberto pelas ribeiras), para além da presença 

de problemas de ventilação na cidade, mesmo após a demolição do sistema defensivo, devido à malha 

 
103 Teresa Vasconcelos, O Plano Ventura Terra e a Modernização da Cidade do Funchal (primeira metade do 
século XX) Tese de Mestrado (Funchal: Universidade da Madeira, 2005), pp.28, 29. 
104 Teresa Vasconcelos, O Plano Ventura Terra e a Modernização da Cidade do Funchal (primeira metade do 
século XX) Tese de Mestrado (Funchal: Universidade da Madeira, 2005), p. 29; Bárbara dos Santos Coutinho, 
Carlos Ramos (1897-1969): Obra, Pensamento e Acção. A Procura do Compromisso entre o Modernismo e a 
Tradição. Tese de Mestrado (Lisboa: FCSH/UNL, 2001), p.16. 
105 cit. in Rui Campos Matos, A Arquitectura do Turismo Terapêutico - Madeira e Canárias, 1800-1914. Tese de 

Doutoramento (Lisboa: Universidade de Lisboa, 2016), p. 111. 
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urbana irregular. As ruas estreitas, sinuosas e acidentadas presentes na cidade, encontravam-se longe 

dos requisitos que compunham a rede viária de uma cidade moderna (beleza e comodidade).106  

 

4.2. Plano Geral de Melhoramentos do Funchal (1913-1915) 

 

Pelas palavras do arquiteto Ventura Terra, trata-se de uma proposta dividida em partes a 

implementar nos próximos 100 anos, que visa “(...) cortar a cidade com amplas e apropriadas Praças 

e Avenidas, Parques, Jardins, Bairros de várias categorias, etc.”107. Na primeira parte deste plano 

inspirado nas obras de Haussmann em Paris, aponta para uma melhor disposição funcional e estética 

da rede viária, promovendo a ventilação e acessibilidade da cidade. Na segunda parte, iria representar 

a transição estudada entre o Funchal de 1913 e o Funchal definitivo (daqui a 50 ou 100 anos), com as 

avenidas e ruas propostas (Figura 31).  

No que diz respeito à disposição das vias de comunicação, Ventura Terra salienta a 

importância de dignificar a frente de mar, propondo a abertura de uma Avenida Marginal ampla (50 

metros de largura), formada por passeios laterais e centrais arborizados, desde a ribeira de S. João 

até ao Forte de S. Tiago. Na interseção entre a Avenida Marginal e a Entrada da Cidade destacava-se 

uma grande praça arborizada, em contato direto com o cais de embarque e desembarque, onde se 

previa a implantação de uma outra praça equipada com um casino no topo do antigo cais.108 

A partir da Avenida Marginal, surgem 4 Avenidas perpendiculares à linha da costa que facilitam 

a comunicação ao “coração da cidade”. No que diz respeito às Avenidas nº 5, 6 e 7 (denominadas 

Centrais), propõe-se a destruição de parte do espaço edificado frente à Avenida Marginal, 

principalmente o Forte de S. Lourenço, criando uma maior permeabilidade entre a Praça da Entrada 

da Cidade e a Nova Praça da República, junto à Sé (Figura 30).109  

A Avenida nº4, no entanto, estaria sobreposta à Ribeira de Santa Luzia, permitindo a 

comunicação entre a frente-mar e a primeira estação do Caminho de Ferro do Monte. Uma vez que a 

ribeira se encontrava num estado lamentável de higiene, o arquiteto propôs a cobertura da ribeira com 

uma “abóbada de berço contínuo em cimento armado”110, transformando as ruas marginais (Avenida 

5 de Outubro e Avenida 31 de Janeiro) em amplos passeios arborizados. Esta Avenida, considerada 

uma das mais belas, teria duas amplas praças arborizadas com monumentos artísticos, uma junto à 

estação de caminho de ferro e outra na interseção com a Avenida de Leste sugerida.111  

Com o intuito de promover a comunicação entre o centro da cidade e a periferia, para além de 

estabelecer a ligação a Norte através da Avenida nº4, criou outras duas grandes Avenidas, a de Oeste 

(nº2) e a de Leste (nº3) (Figura 30). As amplas vias de comunicação, arborizadas nos seus passeios 

centrais, tinham o papel de ligar os novos Bairros Oriental e Ocidental ao “coração da cidade”.112  

 
106 Teresa Vasconcelos, O Plano Ventura Terra e a Modernização da Cidade do Funchal (primeira metade do 
século XX). Tese de Mestrado (Funchal: Universidade da Madeira, 2005), pp.30, 31. 
107 Ventura Terra, Memória Descritiva e Justificativa do Plano Geral de Melhoramentos do Funchal, texto 
policopiado. Lisboa: 1915. Arquivo da Câmara Municipal do Funchal. p.1. 
108 Ibid., p.2. 
109 Ibid., p.3. 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 Ibid., p.4. 
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A Avenida Leste, estendendo-se desde a Sé até junto do Lazareto, iria proporcionar fácil 

acesso aos terrenos destinados à construção de habitação económica. O chamado Bairro Oriental 

satisfaz a necessidade de fornecer “terrenos bons para edificações modestas e higiénicas, em boas 

condições económicas, acessíveis a estas classes trabalhadoras”113.  

Relativamente à Avenida Oeste (Figura 32), esta estabelece a comunicação entre a Nova 

Praça da República e o Ribeiro Seco, permitindo o fácil e cómodo acesso ao novo Bairro Ocidental. 

Este bairro “destinado a edificações luxuosas e artísticas das classes ricas e abastadas”114, localiza-

se nos terrenos mais favoráveis à expansão da cidade (núcleo poente), caraterizado pelos seus ótimos 

pontos de vista e ligação com a cidade. Ventura Terra prevê que esta zona “venha a ter um rápido e 

considerável desenvolvimento de construções ricas e artísticas, no género das modernas cidades-

jardins da América”115 (Figura 33).  

Foram projetadas 16 praças e rotundas para os dois novos bairros, resultantes dos 

cruzamentos entre grandes avenidas e arruamentos existentes, que tiram partido dos excelentes 

pontos de vista. Também foi planeada a implantação de vários parques ajardinados e arborizados a 

leste e oeste da cidade, para a contemplação do panorama funchalense. Estes espaços com belos 

pontos de vista destinados ao recreio da população, desempenhavam um papel essencial na promoção 

de uma cidade desafogada e salubre116  (Figura 33).  

A instabilidade política e económica desta época tornou difícil a implementação de um projeto 

tão luxuoso e arrojado como este. O anteprojeto não foi aprovado, era considerado demasiado 

dispendioso pela Câmara Municipal do Funchal, pois, contava com uma estimativa global de 

aproximadamente cinco milhões de escudos. No entanto, revelou-se como uma importante base para 

a elaboração dos restantes planos urbanísticos da primeira metade do século XX, como o caso do 

Plano de Urbanização de Carlos Ramos (1931-1933), estudado no capítulo seguinte. A visão que 

Ventura Terra tinha para a cidade, foi retomada em linhas gerais (com alguns ajustes), em 1935, pelo 

Presidente da Câmara Dr. Fernão de Ornelas, na sua missão de transformar o Funchal numa cidade 

moderna.117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
113 Ibid. 
114 Ibid., p.5. 
115 Ibid. 
116 Ibid., pp.5, 6. 
117 Teresa Vasconcelos, O Plano Ventura Terra e a Modernização da Cidade do Funchal (primeira metade do 
século XX). Tese de Mestrado (Funchal: Universidade da Madeira, 2005), pp.40, 41. 
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5. Plano Carlos Ramos: Melhoramentos Urgentes para o Funchal 

 

5.1. Contexto  

 

 Na contextualização das Obras Públicas no Funchal, Teresa Vasconcelos refere que, “nos 

anos trinta do século XX, Portugal mantinha-se um país profundamente rural e periférico”, 

caracterizando a sua paisagem como agrícola, “composta por aldeias isoladas, onde faltavam 

estradas, saneamento básico e infraestruturas fundamentais ao desenvolvimento do país”118. Este 

período também foi marcado por uma grave crise económica, que se prolongava desde a instabilidade 

política da 1ª República, agravando-se com a 1ª Guerra Mundial e a crise provocada pela queda da 

Bolsa de Valores de Nova Iorque119. O impacto negativo da crise económica resultou não só na descida 

das receitas públicas, como também no aumento do desemprego, motivando o êxodo rural no país e 

originando, por sua vez, uma crise da habitação e da saúde pública. A decadência das condições 

sociais no meio urbano teve como consequência “a miséria, a habitação insalubre, a falta de higiene, 

colectiva ou individual, o alcoolismo etc.”, fatores que levaram ao reconhecimento do “verdadeiro perigo 

nacional”, a tuberculose120.  

 Como resposta a estes problemas registados no país, o Estado Novo viu-se na necessidade 

de agir através da implementação de medidas de reanimação económica como, a dinamização da 

indústria portuguesa, e a política das obras públicas, procurando absorver o desemprego e dotar a 

população de equipamentos públicos. Relativamente à vertente social e higiénica, “consequências 

inevitáveis do urbanismo”, procurou-se numa primeira fase fazer “o rasgamento dos bairros de 

habitação insalubre”, impor “disposições legais contra a insalubridade das habitações”, e a “construção 

de novos bairros e habitações”121. A partir de 21 de novembro de 1934, Duarte Pacheco (1899-1943) 

tornaria obrigatória uma prática de planeamento em todos os concelhos do país, vital na resposta a 

estas problemáticas, determinando que, “nenhuma obra de urbanização se realizará que não seja parte 

integrante de um plano geral de urbanização devidamente concebido”122. Numa segunda fase de ação, 

seria combatida a falta de equipamentos de assistência à saúde pública, através de um programa 

nacional de ação desenvolvido futuramente pela Assistência Nacional aos Tuberculosos123. 

 A crise geral alargou-se ao Arquipélago da Madeira, refletindo o seu impacto de forma 

acentuada nesta região isolada. Em 1930, a imprensa funchalense “denuncia a pavorosa miséria que 

se abateu em largas camadas da população onde, pelo desemprego e a fome, grassa a tuberculose, 

contribuindo para a elevada taxa de mortalidade”124. Regista-se da mesma forma uma crise da 

 
118Teresa Vasconcelos, O Plano Ventura Terra e a Modernização da Cidade do Funchal (primeira metade do 

século XX). Tese de Mestrado (Funchal: Universidade da Madeira, 2005), p.43. 
119 Ibid., p.43. 
120 André Tavares, Arquitectura Antituberculose, Trocas e tráficos na construção terapêutica entre Portugal e 

Suíça (Porto: FAUP Publicações, 2005), p.213. 
121 Ibid., p.213. 
122 Teresa Vasconcelos, O Plano Ventura Terra e a Modernização da Cidade do Funchal (primeira metade do 

século XX). Tese de Mestrado (Funchal: Universidade da Madeira, 2005), p.76. 
123 André Tavares, Arquitectura Antituberculose, Trocas e tráficos na construção terapêutica entre Portugal e 

Suíça (Porto: FAUP Publicações, 2005), p.213. 
124 Rui Carita, História do Funchal (Funchal: Imprensa Académica, 2017), p.214. 
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habitação e da higiene pública no Funchal, associada à construção desordenada de aglomerados 

habitacionais desprovidos das condições mínimas de salubridade. A falta de uma planta geral da 

cidade e dos seus arredores terá contribuído negativamente para o desenvolvimento e qualidade 

urbanística da cidade125, motivando a edilidade funchalense, apesar da instabilidade económica e 

social, a solicitar ao arquiteto Carlos Ramos um moderno Plano de Urbanização para o Funchal. 

 

No panorama da arquitetura portuguesa das primeiras décadas do século XX, Ana Tostões 

define que os seus limites de produção variavam entre “uma aproximação de acento racionalista, que 

ainda não é capaz de integrar o potencial contido nos novos materiais, e um gosto que se adapta 

cenograficamente ao programa pelo seu estilo”126. Considera que foi neste contexto, a partir de meados 

dos anos 20, que emergiu um “ciclo modernista apoiado já claramente nas possibilidades estruturais e 

plásticas do betão armado”. Estes primeiros indícios de mudança manifestaram-se, na sua opinião, 

“no quadro de três personagens-chave: Carlos Ramos (1897-1969) (...), Pardal Monteiro (1897-1957) 

(...), Cristino da Silva (1896-1976) (...)”127. À semelhança dos seus contemporâneos, nascidos entre 

1896 e 1898 (Cottinelli Telmo, Cassiano Branco, Jorge Segurado, Rogério de Azevedo), estes 

possuíam uma “formação revivalista e eclética, desfasada da “revolução cultural da arquitectura 

europeia””, no entanto, “souberam explorar as potencialidades do betão armado as correspondentes 

ilações formais”128. 

Esta “tentativa de renovar a linguagem arquitetónica através do modelo internacionalista 

deixou os seus traços nos primeiros dez anos do regime”129. A nova ditadura sob a designação de 

Estado Novo, em plena fase de consolidação, privilegiou a arquitetura como instrumento divulgador 

simbólico da sua atualidade e capacidade realizadora. O apoio do estado, através do Ministério das 

Obras Públicas, na encomenda e construção de significativos equipamentos públicos modernos, 

permitiu não só a afirmação de uma nova geração de arquitetos em Portugal, como também conferiu 

uma base fundamental para a exploração de uma nova linguagem. O engenheiro Duarte Pacheco, 

ministro das Obras Públicas e Comunicações entre 1932 e 1936 e novamente entre 1938 e 1943, teve 

um importante papel nesse sentido, permitindo a este conjunto de arquitetos a oportunidade de inovar 

no quadro dos edifícios nacionais.  

Esta arquitetura, de acordo com Ana Tostões, era caraterizada pela ausência de “reflexão 

teórica” e integração dos “princípios ideológicos pelo Movimento Moderno Internacional”, trabalhada 

num “registo estritamente formal aplicando, quer uma expressão modernista e internacional como 

eclética-historicista e regionalista”, e como consequência, era entendida como “mais um “estilo” 

disponível”130. Neste sentido, eram incapazes de integrar a racionalidade imposta pelas premissas 

ideologicamente radicais do Movimento Moderno nos equipamentos sociais encomendados pelo 

 
125 Teresa Vasconcelos, O Plano Ventura Terra e a Modernização da Cidade do Funchal (primeira metade do 
século XX). Tese de Mestrado (Universidade da Madeira, 2005), p.75. 
126 Ana Tostões, A Idade Maior: Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa (Porto: FAUP 
Publicações, 2014), p. 158. 
127 Ibid., p.159. 
128 Ibid., p.170. 
129 Ibid., p.169. 
130 Ibid., p.170. 
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programa de Obras Públicas. O entendimento destes espaços públicos como via de representação do 

poder do regime, influenciou a sua expressão cada vez mais monumental, perene e nacionalista.  

 

O arquiteto, urbanista e pedagogo Carlos João Chambers Ramos (1897-1969), filho de Manuel 

Maria de Oliveira Ramos (1862-1931) docente da disciplina de História na Faculdade de Letras em 

Lisboa, esteve em contacto desde cedo com a elite cultural e intelectual do país131. Neste ambiente 

erudito teve a oportunidade de conviver de perto com o arquiteto Ventura Terra, que o inspirou a seguir 

a mesma profissão em 1915 na Escola de Belas-Artes de Lisboa132. Juntamente com os seus colegas 

e amigos Cottinelli Telmo, Paulino Montez, Cristino da Silva, Pardal Monteiro e Carlos Rebelo de 

Andrade fez parte do “maior lote de arquitetos que a Escola de Belas Artes de Lisboa jamais encartara 

à um tempo”133. Ainda durante o seu período de formação, trabalha no atelier de Ventura Terra 

“contactando com uma perspectiva mais cosmopolita da arquitetura” entre 1918 e 1919, e colabora 

pontualmente no atelier de Raul Lino entre 1916 e 1922, onde “aprende a projetar uma habitação, 

adaptando-a à especificidade do local e às características das pessoas a quem se destina”. Deste 

modo, tanto Ventura Terra como Raul Lino constituem-se como importantes “pilares da sua 

formação”.134  

Submetido a um sistema de ensino que promovia a linguagem revivalista, de espírito eclético, 

relativamente às novidades tecnológicas e culturais da arquitetura europeia135, Carlos Ramos 

considerava-se membro de uma “geração de transigentes”, sujeito à necessidade de “contemporizar 

ou mesmo abdicar de alguns dos seus ideais de forma a garantir a sua sobrevivência profissional”136. 

Neste contexto, “é autor de uma obra que evolui da influência art déco à afirmação modernista, 

privilegiando a depuração e o tratamento rigoroso dos volumes”137. Esta atitude de mudança manifesta-

se no início da sua prática no edifício da Agência Havas (1922), “um dos primeiros prédios de 

escritórios (...) dotada já de grandes e “funcionais” vidraças”138, ainda com uma clara influência art 

déco. A evolução da sua obra revela-se, no entanto, “qualitativamente irregular, assinando projetos 

que testemunham o carácter eminentemente prático do modernismo nacional e a adopção de valores 

modernos utilizados como mais um vocabulário de uma linguagem eclética”139. Foi uma figura 

essencial para a afirmação da imagem arquitetónica do Estado Novo, contribuindo com inúmeros 

projetos para postos fronteiriços, tribunais, equipamentos hospitalares e planos urbanísticos, levados 

a cabo por Duarte Pacheco, ministro das Obras Públicas e Comunicações.  

 
131 Bárbara dos Santos Coutinho, Carlos Ramos (1897-1969): Obra, Pensamento e Acção. A Procura do 
Compromisso entre o Modernismo e a Tradição. Tese de Mestrado (Lisboa: FCSH/UNL, 2001), pp.13, 15. 
132 Ibid., pp.16, 18. 
133 Ibid., pp.19, 20. 
134 Ibid., pp.23, 24. 
135 Ibid., pp.20, 22. 
136 Bárbara dos Santos Coutinho, “Carlos Ramos, comunicador e professor: contributo para a afirmação e 
divulgação do Moderno”. Arquitectura moderna portuguesa, 1920-1970 / coord. Ana Tostões, Sandra Vaz Costa. 
(Lisboa: IPPAR, 2003), pp. 49-50. 
137 Ibid., p.49. 
138 Ana Tostões, A Idade Maior: Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa (Porto: FAUP 
Publicações, 2014), p. 163. 
139 Bárbara dos Santos Coutinho, “Carlos Ramos, comunicador e professor: contributo para a afirmação e 
divulgação do Moderno”. Arquitectura moderna portuguesa, 1920-1970 / coord. Ana Tostões, Sandra Vaz Costa. 
(Lisboa: IPPAR, 2003), pp. 49. 
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Uma das suas obras de maior relevância, “diretamente filiada na corrente internacionalista 

radical”140, é o Pavilhão do Rádio (1927-1933). Construção com um padrão quase geral de secura, 

onde os princípios programáticos, funcionais e tecnológicos ganham destaque relativamente às 

questões artísticas. A sua estética fundada na funcionalidade é clara na simplicidade e depuração das 

fachadas, algo que considera ser o que “constitui modernamente o segredo das construções desta 

natureza”141.  

Carlos Ramos foi convidado em 1927 pelo Instituto Português de Oncologia (IPO) para a 

realização deste pavilhão, no entanto, o programa exigia o conhecimento e experiência dos vários 

princípios funcionais e construtivos no que diz respeito à proteção contra a radioatividade, algo que 

não havia em Portugal até à data. Com o intuito de analisar e contactar diretamente com edifícios de 

programas congéneres, realizou uma visita em 1929, juntamente com Marck Athias, aos principais 

centros anticancerosos da Alemanha, Suíça, Dinamarca, Holanda, Bélgica, França e Espanha. Esta 

experiência profissional, fundamental não só para o projeto em questão, mas também para a sua 

formação como arquiteto, proporcionou-lhe um maior conhecimento relativamente às questões da 

função, utilidade e objetividade, discutidas no “quadro cultural mais “germânico””, e uma visão 

desapaixonada da estética face à construção no que diz respeito aos equipamentos hospitalares142. O 

pavilhão, inaugurado em 1933, foi também o primeiro edifício da Europa a ser construído segundo as 

diretrizes de proteção definidas no II Congresso Internacional de Radiologia, realizado em Julho de 

1928, em Estocolmo.  

 

5.4. Plano de Urbanização para o Funchal (1931-1933) 

 

O plano de urbanização, solicitado pela Câmara Municipal do Funchal ao arquiteto Carlos 

Ramos em 1931, surge como foi mencionado anteriormente, numa época de crise social e económica 

da cidade em que era fundamental intervir. Na memória descritiva do plano, Carlos Ramos confirma 

esta situação, sugerindo antes o título “Plano de Melhoramentos Urgentes” e salientando a 

necessidade de realizar o levantamento de toda a planta da cidade do Funchal, incluindo seus 

arredores143. 

Como já foi referido, o conjunto de obras que compunham o Plano Geral de Melhoramentos 

do Funchal (1915) visavam “cortar a cidade com amplas e apropriadas Praças, Jardins, Avenidas e 

Bairros de várias categorias”144, que por sua vez, apontariam para uma melhor disposição funcional e 

estética da malha urbana. Parcialmente inspirado nos estudos realizados quinze anos atrás pelo seu 

mestre, Ventura Terra, com quem trabalhou durante a sua formação na ESBAL, e apoiado por uma 

larga equipa, como também pelos seus discípulos Keil Amaral (1910-1975), Adelino Nunes (1903-

 
140 Ibid., p.185. 
141 Ana Tostões, A Idade Maior: Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa (Porto: FAUP 
Publicações, 2014), p.187. 
142 Ibid., p.186. 
143 Carlos Ramos, Memória Descritiva do Plano de Urbanização para o Funchal. 1932. FCG: CR 12; CR13. 
144 Ventura Terra, Memória Descritiva e Justificativa do Projeto. 1915. ACMF. 
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1948), Dario Vieira (1907-1956), Raul Tojal (1899-1969), Fred Kradolfer (1903-1968)145, propõe 

novidades arquitetónicas e urbanísticas determinantes para a modernização da capital madeirense. 

Os trabalhos pertencentes ao Plano de Urbanização para o Funchal foram expostos em Fevereiro de 

1932, no Atelier de Carlos Ramos em Lisboa146, e posteriormente nos Paços do Concelho do Funchal, 

ocasião em que aproveitou para referir a rara oportunidade que era no país a realização de uma obra 

de conjunto desta natureza147.  

As principais intervenções projetadas por Carlos Ramos, algumas encomendadas pela 

Câmara Municipal do Funchal e outras pelas Junta Geral do Distrito do Funchal (JGDF), encontram-

se explícitas com a sua respetiva localização, na planta geral da cidade designada de “Localização 

dos Melhoramentos” (Figura 34). O conjunto de obras mais significativas, no entanto, organizavam-se 

segundo a área envolvente da cidade, nos principais locais de expansão a nascente, poente, norte e 

nordeste, (à exceção da obra da Junta Geral de Distrito no “coração da cidade”) (Figura 34 e 41).  

Muitas destas intervenções assinaladas representam obras de aformoseamento de largos, 

praças e jardins da cidade, assim como projetos de construção ou adaptação de vários tipos de 

edifícios. Nas proximidades da área mais antiga da cidade, a nascente, verificam-se as intervenções 

para a Praça de Tenerife e o Largo do Socorro. Na área de maior expansão, composta por luxuosas 

Quintas e Hotéis a poente do centro urbano, localizam-se as obras do Largo de António Nobre, Bairro 

dos Ilhéus (Figura 35 e 37) e o Jardim da Pontinha (Figura 36). Relativamente à envolvente a norte, 

abaixo da Fortaleza do Pico, previam-se os arranjos do Largo do Ribeiro Rial, o Largo da Bela Vista e 

o Largo do Torreão. E finalmente, a nordeste, localiza-se a obra mais afastada do centro urbano, acima 

dos 300 metros de altitude, o Pavilhão para os Tuberculosos. Para além das obras assinaladas na 

planta geral da cidade, Carlos Ramos propunha a abertura de três grandes avenidas no centro da 

cidade, através da cobertura das ribeiras de São João, Santa Luzia e João Gomes, e o prolongamento 

da Avenida Arriaga, com a abertura da Avenida Oeste, à semelhança do plano de Ventura Terra.  

A adaptação do edifício da Misericórdia aos serviços da Junta Geral era uma questão que, de 

acordo com o arquiteto, há anos vinha prendendo a atenção daqueles interessados no 

desenvolvimento da cidade do Funchal, e que já tinha sido tema de reflexão no plano de Ventura Terra, 

cuja intenção era adaptar o quarteirão a norte da Nova Praça da República para a receção de “edifícios 

públicos mais precisos e importantes”, devido à “sua esplêndida situação no coração da cidade”148.  

No mesmo quarteirão, 15 anos depois, a Junta Geral de Distrito solicita a Carlos Ramos um 

projeto de adaptação do edifício onde está instalado o Hospital da Santa Casa da Misericórdia do 

Funchal, às novas instalações da Junta Geral. Posto isto, deparou-se com dois aspetos a considerar: 

“ou a conservação integral de todo o edifício, procurando até a sua valorização”, ou “a sua demolição 

parcial para dar lugar ao prolongamento da Avenida que liga o cais de desembarque à Avenida Dr. 

 
145 José Manuel Fernandes, Carlos Ramos: Arquiteturas do Século XX em Portugal (Lisboa: Imprensa Nacional - 
Casa da Moeda; Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2014), p. 135. 
146 Ibid., p.135. 
147 Teresa Vasconcelos, O Plano Ventura Terra e a Modernização da Cidade do Funchal (primeira metade do 
século XX). Tese de Mestrado (Funchal: Universidade da Madeira, 2005), p.80. 
148 Ventura Terra, Memória Descritiva e Justificativa do Projeto. 1915. ACMF. 
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Manuel d’Arriaga”149. Perante estas duas hipóteses, Carlos Ramos adota a defesa integral do que 

considera ser um dos mais belos edifícios do século XVII no Funchal150, associada à abertura imediata 

da Avenida de Oeste. Também considerava válida a segunda opção, provando-se necessária uma 

ligação mais direta entre a Avenida Dr. Manuel d’Arriaga e a Rua da Carreira, no entanto, na 

impossibilidade de prolongar a avenida para além desta rua, pronunciou-se contra a destruição parcial 

do edifício. 

Para além de mencionar a sua posição neste assunto polémico, reflete sobre o cais de 

embarque e desembarque existente, cujos melhoramentos eram considerados inevitáveis no plano de 

Ventura Terra. Esta obra de máxima utilidade, era essencial para uma melhor receção e regularização 

da enorme massa de turistas acolhidos por dia no porto marítimo. Numa primeira análise, Carlos 

Ramos crítica o seu estado atual, questionando: “Qual o cais de desembarque, em porto natural, por 

mais importante que seja, que apresenta uma artéria primária normal à linha de costa (...)”. Neste 

sentido, propôs o posicionamento de um grande porto de mar “(...) por meio de grandes artérias 

laterais, desenvolvendo-se paralelamente à linha de costa (...)”. Uma solução que considera mais 

natural e desafogada no caso da cidade do Funchal, composta por um anfiteatro aberto para o sul151.  

É possível observar através da planta de localização geral dos melhoramentos que a estratégia 

de Carlos Ramos foca-se na valorização e exploração do potencial de vários pontos-chave na cidade, 

algo que também era proposto em algumas partes do plano de Ventura Terra, mas que ganha um 

especial destaque na proposta do seu discípulo. Através da abertura e renovação de espaços que 

promovem o descongestionamento da cidade, fruição da paisagem, vegetação e clima, como Largos, 

Jardins e Miradouros, proporcionam-se novos marcos da cidade com equipamentos de utilidade 

pública e belíssimos pontos de vista sobre a encosta. Esta estratégia prova-se mais focada no 

“desbloquear” de pontos específicos da cidade, criando novos motivos de beleza e valorizando as suas 

qualidades naturais inerentes, relativamente ao seu mestre, que possuía um plano mais geral de 

abertura e construção de amplas boulevards e praças. Como consequência, foram os projetos de 

Carlos Ramos que foram considerados para a realização de vários dos Fontenários, Largos e Praças 

construídos na cidade. 

Os cinco Largos projetados, três na envolvente a norte, um a poente e outro a nascente do 

centro urbano, eram descritos pelo arquiteto como espaços essenciais, não só para facilitar todo o 

trânsito de uma capital, mas também para promover a sua ventilação152. Estes pontos-chave iriam 

dispor de motivos de embelezamento e de utilidade pública como fontenários, bancos, dispositivos de 

sombreamento e abrigos que permitissem a utilização do espaço, independentemente das condições 

do clima exterior.  

O Jardim da Pontinha (Figura 36), o único jardim público proposto na planta de localização dos 

melhoramentos, situar-se-ia num espaço entre o Ribeiro Seco e a Pontinha, no centro do maior núcleo 

 
149 Carlos Ramos, Memória Descritiva do Projeto de Adaptação do Edifício da Misericórdia aos Serviços da Junta 
Geral. 1932. FCG: CR 12; CR13. 
150 Teresa Vasconcelos, O Plano Ventura Terra e a Modernização da Cidade do Funchal (primeira metade do 
século XX). Tese de Mestrado (Universidade da Madeira, 2005), p. 81. 
151 Carlos Ramos, Memória Descritiva do Projeto de Adaptação do Edifício da Misericórdia aos Serviços da Junta 
Geral. 1932. FCG: CR 12; CR13. 
152 Carlos Ramos, Memória Descritiva dos Jardins, Largos e Miradouros. 1932. FCG: CR 12; CR13. 
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de quintas e hotéis da cidade. Possivelmente inspirado no projeto do seu mestre, de um jardim 

localizado acima das Quintas Pavão e Vigia, Carlos Ramos antevê a necessidade de criar um amplo 

jardim público, numa área de escassos equipamentos sociais e de utilidade pública. Este moderno 

jardim, com um vasto espaço litoral e de fácil acesso a todo o núcleo de atividade turística, iria dispor 

de miradouros com magníficos panoramas da cidade, relvados, bares, espaços destinados às crianças 

e todos os outros motivos decorativos e de utilidade mencionados anteriormente para o usufruto dos 

seus visitantes. Apesar de não ter sido construído, esta proposta veio a demonstrar a iminência da 

construção de um vasto jardim público a poente do centro urbano, como mais tarde será demonstrado.  

O projeto para a abertura da Avenida Oeste já era parte integrante do plano de Ventura Terra, 

no entanto, passaram-se quinze anos e nada tinha sido realizado153, à parte das obras entre a Sé e a 

antiga Rua Hermenegildo Capelo que limita o Jardim Municipal a sul, concluídas em 1916 (originando 

o primeiro troço da Avenida Arriaga). A área poente da cidade continuava a crescer, e carecia cada 

vez mais de uma ampla via de comunicação que facilitasse o acesso ao centro da cidade. Por esta 

razão, Carlos Ramos enfatiza a importância da construção imediata da avenida, que beneficiaria 

largamente a expansão desta área envolvente da cidade.  

Incorpora no seu plano o projeto da Avenida Oeste, adicionando novos elementos à proposta 

original de Ventura Terra. Relativamente ao primeiro troço, o arquiteto sugere o prolongamento da 

Avenida Arriaga até à Ribeira de São João, onde se marcaria o princípio da Avenida Oeste, em vez da 

sua abertura junto ao Palácio de S. Lourenço. Esta avenida também seria assinalada no seu início, 

meio e fim por formosas e monumentais rotundas, localizadas respetivamente na interseção com a 

Rua da Ribeira de São João, a Rua do Jasmineiro, e a Rua do Favila (Figura 35). Tanto o seu plano 

como o de Ventura Terra apontavam para a continuação a poente da Avenida Oeste, com o 

seguimento da Estrada Monumental, ainda hoje com o mesmo nome. 

Nos terrenos entre a Rua do Jasmineiro e a Rua do Favila, propõe a edificação do chamado 

Bairro dos Ilhéus, composto por um conjunto de dez moradias dispostas segundo a avenida principal, 

que “exprimiam a vontade de modernidade que o crescimento urbano recente da ilha ia permitindo”154. 

À semelhança do Bairro Ocidental idealizado anteriormente, seria formado por edificações luxuosas e 

artísticas, destinadas à elite regional, que tinham como objetivo despoletar o rápido desenvolvimento 

de construções congéneres na área poente da cidade (Figura 37).  

Estas habitações unifamiliares, implantadas em sequência e orientadas em perfeita harmonia 

entre si de forma a que “nenhuma das casas poderá ficar em face de qualquer outra”, tinham como 

objetivo proporcionar um ambiente de maior conforto, e privacidade aos utilizadores, assim como 

possibilitar a existência de vários pontos de vista agradáveis. Por vezes alinhadas pela fachada 

principal, disponham de uma distância entre 5 a 10 metros da Avenida Oeste, uma solução que permitia 

o isolamento da habitação relativamente à envolvente, ao mesmo tempo tornando viável futuras 

intervenções na via de comunicação155.  

 
153 Teresa Vasconcelos, O Plano Ventura Terra e a Modernização da Cidade do Funchal (primeira metade do 

século XX). Tese de Mestrado (Funchal: Universidade da Madeira, 2005), p. 80. 
154 José Manuel Fernandes, Carlos Ramos: Arquiteturas do Século XX em Portugal (Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da 

Moeda; Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2014), p. 141. 
155 Carlos Ramos, Memória Descritiva das Casas de Habitação do Bairro dos Ilhéus. 1932. FCG: CR 12; CR13. 
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Utilizando a linguagem do Movimento Moderno Internacional, Carlos Ramos propõe 

sucessivas variantes de casas unifamiliares tendo por base o volume cúbico, associado à soma ou 

subtração de outros volumes cúbicos, paralelepipédicos e cilíndricos. Com a exploração das novas 

possibilidades da tecnologia construtiva do betão armado e vidro, propõe generosos rasgamentos 

horizontais que procuram “emoldurar” determinados pontos de vista, escadas exteriores suspensas e 

um conjunto de amplos terraços, varandas e coberturas planas. Procura manifestar no exterior uma 

linguagem depurada, sem qualquer ornamentação, salientando apenas a pureza e simplicidade da 

forma. Em vez do ornamento, confere um especial destaque à riqueza dos elementos naturais, que a 

Madeira pelo seu clima e fertilidade dispõe156, propondo em muitos dos espaços exteriores jardins com 

a flora local, compostos por motivos decorativos e de utilidade como pérgulas, bancos e fontes. Tanto 

a Avenida Oeste como o Bairro dos Ilhéus foram obras morosas, e no caso das habitações, não viriam 

a assumir de forma tão radical a linguagem do Movimento Moderno Internacional, mas sim uma 

combinação entre um vocabulário moderno e regionalista associado à ornamentação convencional e 

às coberturas de telha.  

Perante a necessidade de fornecer às classes médias e operárias habitações dignas, de valor 

acessível e higiénicas, Carlos Ramos propõe dois tipos de Bairros Económicos, a serem realizados 

pela Câmara Municipal do Funchal. A seu ver, tornou-se indispensável a conceção de duas tipologias 

distintas, para que na sua execução fosse selecionada a solução que melhor se adaptasse às 

condições naturais topográficas do terreno. Na sua memória descritiva caracteriza estas soluções com 

duas espécies de arruamentos: “Os de nível, e que de maneira geral se desenvolvem paralelamente à 

costa da ilha”; “Os inclinados, ou melhor, exageradamente inclinados, e que nascem normalmente ao 

seu recorte natural”157. No estudo da topografia da cidade e seus arredores, observa que esta é 

constituída “por uma série de elevações de origem vulcânica, e consequentemente de formas cónicas, 

por vezes truncados, formando planaltos na base superior”. Tendo isto em consideração, determina 

que os bairros devem ser distribuídos pelas superfícies cónicas, ocupando idealmente “os quadrantes 

que vão desde nascente a poente passando pelo sul, deixando os outros dois para arborização e 

ascensão livre”, e que o planalto seria destinado “a miradouro ou terrenos de recreio privativos de cada 

um destes conjuntos”158.  

 A solução de teor modernista idealizada para terrenos planos era constituída por três blocos 

de edifícios contíguos de dois pisos e terraço, com dois fogos por piso (Figura 38). Traçado como um 

único volume paralelepipédico com o destacamento de três outros volumes paralelepipédicos no centro 

de cada bloco, manifesta a simplicidade, pureza, funcionalidade e desornamentação comuns da 

linguagem do Movimento Moderno da época. O acesso ao piso térreo e superior localizava-se no 

espaço interior do centro de cada bloco, e apresentava-se na fachada principal como um volume 

paralelepipédico saliente, feito de betão e vidro, destinado à iluminação da caixa de escadas. Possui 

um terraço comum, disponível através das mesmas escadas de acesso, e à semelhança da solução 

seguinte, possui na fachada posterior um quintal privativo para cada fogo do piso térreo. 

 
156 Ibid. 
157 Carlos Ramos, Memória Descritiva dos Bairros Económicos. 1932. FCG: CR 12; CR13. 
158 Ibid. 
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 A segunda solução, indicada para terrenos de grandes declives, é expressa em duas variantes. 

Apesar de ambas apresentarem um conjunto de cinco edifícios contíguos de dois pisos habitados, 

descendo a encosta em socalcos, a primeira proposta manifesta uma linguagem modernista (Figura 

39), enquanto que, a segunda reflete um sentido mais regionalista (Figura 40). Para além do acesso 

direto às habitações através de uma via de comunicação, a clara depuração dos volumes prismáticos 

e o uso de rasgamentos horizontais presentes na primeira solução, cada edifício possuía coberturas 

planas acessíveis apenas pelo fogo do segundo piso. O mesmo não ocorre na sua segunda 

interpretação, propondo coberturas inclinadas de quatro águas, uma maior separação entre cada 

“bloco” de edifícios, o distanciamento da fachada principal à via de comunicação (através do 

posicionamento de um pequeno jardim em cada entrada), e o revestimento de parte da fachada com 

panos de pedra rústica. 
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5.4.5. Sanatório para tuberculosos 

 

No princípio da década de 30 do século passado registou-se um aumento do número de 

doentes afetados pela tuberculose no Funchal. O Dr. João de Almada, presidente da comissão 

executiva da Assistência Nacional aos Tuberculosos no Funchal, associou esta ocorrência “às más 

condições de salubridade das habitações, à ignorância de regras básicas de higiene, ao trabalho 

excessivo, até durante a gravidez, as fraquezas congénitas ou adquiridas mas, sobretudo, à malograda 

crise económica.”. Esta instabilidade, resultante da queda da bolsa de valores, entre outros fatores 

políticos, agravou o desemprego conduzindo muitas das famílias da capital madeirense à miséria159.  

O impacto da tísica pulmonar na população foi arrebatador, havendo necessidade de tomar 

medidas no combate desta enfermidade. Apesar das várias campanhas de luta à tuberculose 

realizadas nas décadas anteriores, o problema persistia. Revelava-se indispensável a construção de 

novos equipamentos hospitalares, uma vez que, o número de camas existentes no Hospício D. Maria 

Amélia e no Hospital dos Marmeleiros mostrava-se insuficiente. O Dr. João de Almada, em contacto 

direto com esta realidade, aponta às entidades locais a necessidade imperativa de construir um novo 

espaço destinado à cura da tuberculose, sugerindo a Quinta Sant’Ana, local do antigo Kurhotel Amélia 

e Kurhaus Sant’Ana, como um ótimo local160.  

 Neste contexto, a Junta Geral do Distrito do Funchal e o Dr. João de Almada pediram a 

colaboração do arquiteto Carlos Ramos para a conceção de um Plano de Urbanização, e de um 

anteprojeto para o pavilhão de tuberculosos. O programa idealizado para esta obra dava indicações 

simples, mas precisas, para a realização de “um pavilhão para tuberculosos no mesmo género do do 

Lumiar, para 100 doentes, 50 Mulheres e 50 Homens, a construir na proximidade do Hospital dos 

Marmeleiros (...)”, aproveitando os seus serviços centrais e de apoio161. Refletindo sobre o programa 

e as funções exigidas, procura distanciar-se da referência indicada pela entidade promotora, 

dedicando-se numa primeira instância à investigação e análise de outras obras de referência 

relativamente à tipologia sanatorial. 

 Na memória descritiva do projeto para o pavilhão de tuberculosos, datada de 1931-1932, o 

arquiteto expõe os seus argumentos, justificando a primazia de uma linguagem arquitetónica moderna, 

associada às normas inerentes ao programa de um sanatório, explorando ao mesmo tempo o caráter 

da tipologia. Baseando-se em parte na sua experiência profissional, adquirida através da análise e 

contacto direto com vários edifícios de programa hospitalar pela Europa, assim como, a realização do 

projeto para o Pavilhão da Rádio do I.P.O. (1927-1933), reflete comparativamente sobre o caráter de 

um sanatório, considerando-o um sistema que faz parte da mesma tipologia. No entanto, contempla 

que o seu caráter “não se tratava de um hospital, tão pouco de um hotel, era simultaneamente uma 

coisa e outra”162. Segundo o arquiteto, o edifício “hospitalar” é representativo de “uma onda de 

progresso que tem assaltado a arquitetura da época”, que, apesar de tudo, responde às necessidades 

 
159 Teresa Vasconcelos,) O Plano Ventura Terra e a Modernização da Cidade do Funchal (primeira metade do 
século XX) Tese de Mestrado (Universidade da Madeira, 2005), p.101. 
160 Ibid. pp.102,103. 
161 Carlos Ramos, Memória Descritiva do Sanatório para Tuberculosos. 1932. FCG: CR 12; CR13. 
162 Ibid. 
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da “moderna terapêutica” através da aplicação de princípios funcionais e construtivos, salientando a 

lógica, função, utilidade e objetividade, face à estética e ao ornamento. Afirmando que “a construção 

dos hospitais se baseava na ciência e não na imaginação”, salienta a importância do conceito de 

racionalismo nesta obra, como uma reflexão da “honestidade e sinceridade” deste mesmo ideal163.  

 Com o intuito de instruir-se na técnica de construção de sanatórios, faz-se rodear de tratados, 

publicações, e obras, essenciais não só para o processo de formação do arquiteto, como também, a 

formulação da proposta. Para esta finalidade consultou dois médicos, o Professor Lopo de Carvalho 

(presidente da comissão executiva da Assistência Nacional de Tuberculose entre 1931 e 1938) e o Dr. 

Lacerda de Almeida (médico do Sanatório Sousa Martins), analisou o tratado de Louis Guinard sobre 

a prática de sanatórios e as obras de Roger Poulain, Depage. Tomou conhecimento da lei publicada 

em França em 1920, que condenava os sanatórios mistos, estudando as condições de sanatórios do 

mesmo tipo, como o de Despeaux-Rubod (também conhecido por Sanatório de Bligny), Petit 

Fontainebleau e Fontenay. Nesta investigação associa as “péssimas condições de tratamento” à 

implantação do edifício, no caso dos sanatórios de Despeaux-Rubod e Petit Fontainebleau 

apresentando uma planta côncava aberta a sul, e no caso de Fontenay, braços paralelos, colocando 

os dois sexos em posição de confronto164. 

 Após a análise da eficácia destas obras no tratamento da tísica pulmonar, apresenta a 

abordagem de um “tipo de sanatório de planta convexa sobre o sul, atirando os olhares e as intenções 

desses pobres doentes em feixe divergente”165. Esta obra, composta por um extenso volume, 

ligeiramente curvado e simétrico, de quatro pisos, era assinalada por três volumes destacados da 

fachada principal, um central e um em cada extremo, e longas galerias de cura em todo o seu 

comprimento (Figura 42 e 43).  

Pondera inicialmente a separação total dos homens e das mulheres por piso, no entanto, opta 

pela separação em alas opostas, um conselho do Dr. Lacerda de Almeida de modo a evitar a 

duplicação dos serviços de apoio166. O edifício, completamente independente dos serviços hospitalares 

do Hospital dos Marmeleiros, concentra os principais serviços de apoio e de comunicação no seu bloco 

central e distribui, segundo as suas alas, os principais espaços de cura destinados ao sexo feminino e 

masculino, localizados respetivamente a nascente e a poente. 

 Neste sanatório em particular, salienta-se o tema das longas e contínuas varandas e galerias 

de cura. Deparando-se com a problemática da forte exposição solar a sul, principalmente nas galerias 

de cura e nos quartos com grandes vãos, opta pela colocação de dispositivos de sombreamento, 

através da “subdivisão do pé direito em três partes iguais, duas das quais para a altura da galeria, a 

outra para o rasgamento colocado acima da cobertura.”. Desta forma, existiriam apenas duas galerias 

de cura dotadas de uma cobertura fixa e opaca, uma no 2º pavimento e outra no terraço, justificando 

 
163 Ibid. 
164José Avelãs Nunes, A Arquitectura dos Sanatórios para a Tuberculose em Portugal: 1850 – 1970. Tese de 

Doutoramento (Universidade de Coimbra, 2017), p.962. 
165 Carlos Ramos, Memória Descritiva do Sanatório para Tuberculosos. 1932. BFCG: CR 12; CR13. 
166 José Avelãs Nunes, A Arquitectura dos Sanatórios para a Tuberculose em Portugal: 1850 – 1970. Tese de 

Doutoramento (Universidade de Coimbra, 2017), p.962. 
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que a cobertura da galeria de cura no 3º pavimento acarretaria um aumento em 30% no custo total da 

obra167.  

 A proposta inicial de Carlos Ramos nunca viria a ser construída. No entanto, considera-se que 

este projeto poderá ser a base para o projeto construído do Sanatório Dr. João de Almada, da autoria 

do arquiteto Vasco Regaleira (1897-1968)168. A construção do primeiro projeto competia, em 1930, à 

mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia do Funchal, no entanto, a partir de 1934, a sua 

edificação tornou-se competência da Assistência Nacional aos Tuberculosos169, resultando num novo 

projeto para o sanatório. Nesse mesmo ano, a comissão executiva da A.N.T. teria lançado um plano 

de “armamento antituberculoso” baseado na “construção de espaços de tratamento da tuberculose, 

divididos entre sanatórios, hospitais, hospitais-sanatórios, preventórios e dispensários, por todo o 

Portugal”, e que planeava a construção de um hospital-sanatório para o Funchal. São promovidas 

extensas reformas “no âmbito da saúde pública que contempla a estruturação de uma rede de 

equipamentos de apoio à erradicação da tuberculose”, assim como a conceção “de uma série de 

pesquisas tipológicas”, selecionadas através de um concurso público em 1934, contando assim com a 

“intervenção directa dos arquitectos: Vasco Regaleira, na concepção de projectos-tipo de sanatório, 

hospitais e preventórios; e Carlos Chambers Ramos, na definição de projectos-tipo para dispensários 

distritais e concelhios.”.170 

 A realização deste concurso surge na sequência da mudança do ministério responsável pela 

execução do “armamento antituberculoso”. Esta função, pertencente ao Ministério do Interior e 

Direcção Geral de Assistência passa para o Ministério das Obras Públicas, concentrando em si o poder 

da construção de todos os equipamentos públicos. A transição reflete o aumento de controlo do Estado 

na construção de obras públicas e a centralização do poder, que utilizava os equipamentos como 

instrumentos divulgadores da ideologia do regime. Isto resulta num maior controlo sobre a imagem das 

construções, como já foi mencionado anteriormente, dando lugar a uma expressão de cariz 

nacionalista em detrimento da linguagem moderna171. Pode justificar-se, por esta razão, a expressão 

de maior austeridade da proposta de Vasco Regaleira face à do Carlos Ramos. A obra que viria a ser 

construída, embora marcada da mesma forma pela simetria e pelo tema das longas galerias de cura 

viradas para a cidade, apresenta uma fachada reta, sem o mesmo dinamismo sugerido no anteprojeto 

de Carlos Ramos (Figura 42 e 44).  

Com o intuito de construir este sanatório na Quinta Sant’Ana, no local do antigo Kurhotel 

Amélia, o Dr. Oliveira Salazar, por despacho de 27 de Julho de 1935, cedeu os terrenos à Assistência 

 
167 Carlos Ramos, Memória Descritiva do Sanatório para Tuberculosos. 1932. FCG: CR 12; CR13. 
168 “Diplomado pela Society of Architects de Londres em 1926, destaca-se ao projetar uma série de sanatórios, 
entre os quais se incluem o de D. Manuel II (Porto) e de D. Carlos (Lisboa). Depois de trabalhar na Exposição dos 
Centenários em 1940, manteve-se fiel a uma estética do regime, projetando importantes obras como o Museu 
Etnográfico de Beja e o Hotel de Turismo da Guarda, para além de inúmeras moradias onde responde a 
encomendadores cujas preferências apontam para um regionalismo formal. É ainda autor de vários edifícios 
religiosos” (cit. in. Bárbara dos Santos Coutinho, Carlos Ramos (1897-1969): Obra, Pensamento e Acção. A 
Procura do Compromisso entre o Modernismo e a Tradição, p.59). 
169 Teresa Vasconcelos, O Plano Ventura Terra e a Modernização da Cidade do Funchal (primeira metade do 
século XX). Tese de Mestrado (Funchal: Universidade da Madeira, 2005), p.103. 
170 Mariana Pereira, Dispensários: A Arquitetura da Luta Antituberculose. Tese de Mestrado (Porto: Universidade 
do Porto, 2012) p.19. 
171 Ibid., p.21. 
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Nacional aos Tuberculosos. A sua obra teve início em 1936, sendo oficialmente inaugurado a 8 de 

dezembro de 1940, posteriormente, em 1942 foi denominado de Sanatório Dr. João de Almada, em 

homenagem dos seus serviços prestados no combate da tuberculose no Funchal172. Na sua edificação 

foram estudadas as possibilidades das novas tecnologias da construção, relativamente à exploração 

do betão armado e do vidro, possibilitando a construção de generosas varandas contínuas e de 

grandes vãos na fachada. A sua estrutura é constituída por “paredes de alvenaria hidráulica e por 

pavimentos de betão armado aligeirado com elementos ocos embebidos”, sendo as paredes exteriores 

de alvenaria de pedra da região e as paredes divisórias interiores em blocos de betão173.  Trata-se 

assim do primeiro grande edifício de “estilo internacional” construído na cidade com recurso ao betão 

armado174. O edifício apresenta-se como um longo volume horizontal, limpo e austero, composto por 

um piso semienterrado, três pisos superiores e um terraço coberto por uma longa laje de betão armado. 

A entrada principal do edifício é assinalada através do destaque volumétrico de dois corpos prismáticos 

no centro da fachada, como também a projeção das escadas de acesso. As alas desenvolvidas a 

nascente e a poente, destinadas às enfermarias, manifestam-se na fachada a sul através da ideia de 

módulo repetido, composto por generosas janelas longitudinais de acesso ao espaço de cura comum 

exterior (Figura 44). A separação no último módulo de cada extremo da fachada está relacionada com 

a existência de um quarto de isolamento e um quarto individual, apresentando da mesma forma o 

acesso a uma parte da galeria de cura isolada.  

 Ao nível da organização funcional do edifício, o corredor central é o principal espaço de 

comunicação, possibilitando o acesso aos pisos superiores, e uma ligação direta a todos os 

compartimentos do respetivo piso. Tal como no anteprojeto de Carlos Ramos, concentram-se os 

serviços de apoio no volume central e na semicave, havendo, no entanto, pequenos pátios e terraços 

associados a estes espaços menos nobres orientados a norte. Cada ala é composta por duas 

enfermarias, divididas por um lavatório comum, e preparadas para receber 6 doentes cada. No total 

estima-se que o sanatório estaria equipado, no mínimo, com 88 camas, das quais seriam destinadas 

10 para os pacientes pensionistas, que podiam pagar pela sua acomodação e por isso tinham direito 

a quarto individual, e 78 camas para os doentes com poucos recursos. O projeto de Vasco Regaleira 

revelou-se insuficiente ao nível do número de quartos e enfermarias, havendo mais tarde, em 1953, a 

necessidade de acrescentar 7 módulos à ala poente do edifício, aumentando a capacidade total para 

o tratamento de 188 pacientes (Figura 45)175. Na memória descritiva desta ampliação, este edifício é 

caraterizado como “do tipo aprovado em tempos com a designação de distrital e de que se construíram, 

no continente, um em Vila Nova de Gaia (mais tarde ampliado formando o conjunto do Sanatório D. 

Manuel II) e outro em Abravezes, nos subúrbios de Viseu.”.176 

 

 
172 Teresa Vasconcelos, O Plano Ventura Terra e a Modernização da Cidade do Funchal (primeira metade do 
século XX). Tese de Mestrado (Funchal: Universidade da Madeira, 2005), pp. 104,105. 
173 Projeto de um pavilhão a construir como ampliação do Sanatório Dr. João de Almada (1953) AHMOP: P2386. 
174 Emanuel Gaspar de Freitas, A Obra de Raúl Chorão Ramalho no Arquipélago da Madeira (Lisboa: 
Caleidoscópio, 2010), p.30. 
175 José Avelãs Nunes, A Arquitectura dos Sanatórios para a Tuberculose em Portugal: 1850 – 1970. Tese de 
Doutoramento (Coimbra: Universidade de Coimbra, 2017), p.964. 
176 Projeto de um pavilhão a construir como ampliação do Sanatório Dr. João de Almada (1953) AHMOP: P2386. 
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6. Ações de Modernização da Cidade 

 

 6.1. Contexto 

  

 No final da década de 30, “estavam praticamente fechadas quaisquer possibilidades de 

continuidade para este “efémero” ciclo modernista, cujo internacionalismo se mostrava cada vez mais 

incompatível com o crescente nacionalismo”. O programa comemorativo da Exposição do Mundo 

Português constituiu-se como um importante “laboratório da viragem protagonizada” pelos arquitetos 

do primeiro ciclo modernista, onde foi clara a afirmação desta nova fase na arquitetura portuguesa. 

Nesta época realizavam-se “novos conjuntos urbanos de representação da “capital do Império””, dos 

quais se destacavam os edifícios do conjunto urbano da Praça do Areeiro, o quarteirão a oriente do 

Parque Eduardo VII e a Alameda D. Afonso Henriques, “coroada pela Fonte Monumental”. Por outro 

lado, explorava-se “a imagem de um regionalismo ruralista potenciada nos Bairros Económicos 

(Encarnação, Madre de Deus) constituídos por pequenas moradias com logradouro e suportadas por 

uma rede viária de estreitos perfis.”177 

Como foi mencionado no capítulo anterior, a grave crise económica e financeira resultou num 

conjunto de problemas sociais, de habitação e de higiene pública na cidade do Funchal. Apesar dos 

esforços efetuados para solucionar alguns dos problemas levantados no Plano de Urbanização para o 

Funchal de 1931-1933, a situação persistia. Com a implantação do Estado Novo em Portugal, foi 

nomeado para a presidência da Câmara Municipal do Funchal em 1935, o Dr. Fernão Manuel de 

Ornelas Gonçalves, um homem de visão, responsável por uma política de modernização que iria 

transformar profundamente a cidade. Ao iniciar o seu mandato, estipula desde logo as principais obras 

a realizar, dando uma especial prioritização à construção do Mercado Municipal e do Matadouro, o 

abastecimento de água potável nas zonas suburbanas e a construção do edifício para Repartições 

Públicas. Durante o seu mandato, não só possibilitou a construção dos equipamentos mencionados, 

como também foi responsável pela realização de um conjunto escolas municipais, bairros sociais178, e 

outras obras emblemáticas da cidade, como foi o caso do: Liceu do Funchal, o Banco de Portugal, o 

Edifício dos Correios, as avenidas Marginal, Gonçalves Zarco e do Infante, a Praça do Município e o 

Parque de Santa Catarina.179 

A cidade do Funchal registou nas décadas de 30 e 40, uma significativa modernização da 

malha urbana e das vias de comunicação, que em muito facilitaram a sua circulação, ventilação e 

salubridade. O desenvolvimento da atividade turística exigia uma maior qualidade dos espaços 

urbanos, e das suas principais artérias. Desta forma, iniciam-se as ações de projeção do Funchal para 

o futuro, comandadas por Fernão de Ornelas durante a sua presidência na Câmara Municipal do 

Funchal (1935-1946), baseando-se essencialmente no Plano de Melhoramentos de Ventura Terra, 

 
177 Ana Tostões, “Arquitectura Moderna Portuguesa: os Três Modos”. Arquitectura moderna portuguesa, 1920-

1970 / coord. Ana Tostões, Sandra Vaz Costa. (Lisboa: IPPAR, 2003), pp.116, 118-121. 
178 Rui Carita, História do Funchal (Funchal: Imprensa Académica, 2017), pp.226, 227. 
179 Teresa Vasconcelos, O Plano Ventura Terra e a Modernização da Cidade do Funchal (primeira metade do 

século XX). Tese de Mestrado (Funchal: Universidade da Madeira, 2005), p.81. 
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como também no Plano de Urbanização de Carlos Ramos, para a realização destas importantes obras 

de transformação.  

 A continuidade da Avenida Gonçalves Zarco, desde a Avenida Arriaga até a Rua da Carreira, 

foi uma questão polémica. Apesar da solução apresentada em 1932 no Plano de Urbanização de 

Carlos Ramos, em 1934, esta possibilidade continuava a ser analisada nos trabalhos do engenheiro 

Abel Vieira e do arquiteto Edmundo Tavares. Esta última solução optava pela abertura da avenida, em 

linha reta, até o largo resultante do cruzamento entre a Rua da Carreira e a Rua das Pretas. Após 

alguns anos de incerteza relativamente à realização deste projeto, em 1936, deu-se início à demolição 

da parte oeste do antigo Hospital da Santa Casa da Misericórdia, dando lugar ao prolongamento da 

Avenida Gonçalves Zarco, inaugurada no ano seguinte180. Nesta nova avenida, localizada no “coração 

da cidade”, foram instalados importantes edifícios de representação como o Banco de Portugal, os 

Correios de Portugal (CTT) e a Junta Geral do Distrito do Funchal, projetados, respetivamente, pelos 

arquitetos Edmundo Tavares, Adelino Nunes e Januário Godinho.  

O prolongamento da Avenida Dr. Manuel de Arriaga, a construção da Avenida Oeste e do 

Bairro dos Ilhéus, idealizados por Carlos Ramos no seu Plano de Urbanização, consideram-se as 

maiores obras levadas a cabo por Fernão de Ornelas na sua presidência. A intervenção na Avenida 

Oeste, denominada atualmente de Avenida do Infante, é dividida em diversas fases de construção, 

sendo o primeiro troço concluído em 1934 (apesar dos vários entraves que ocorreram relativamente a 

expropriações), e o último troço em 1938, terminando nesta fase na Rua do Favila, mas seguindo mais 

tarde até à Estrada Monumental. Na finalização da primeira parte da avenida, iniciou-se de imediato a 

construção do Bairro dos Ilhéus, sujeito a normas determinadas pela Junta Geral do Distrito do Funchal 

e pelos modelos propostos por Carlos Ramos, de forma a regularizar as edificações a construir naquela 

via pública181. 

Também é de salientar a construção de novas ruas, por exemplo, a Rua Dr. Fernão de Ornelas, 

uma importante via de comunicação construída nos anos 40, que liga o Largo do Phelps (junto à ribeira 

de Santa Luzia), ao Mercado Municipal, atravessando a ribeira de João Gomes.  

 

 6.2. Impacto de Caldeira Cabral na Paisagem Urbana 

  

 Francisco Caldeira Cabral (1908-1992), “iniciador do ensino e da prática da Arquitectura 

Paisagista em Portugal” foi responsável por uma variedade de obras no espaço urbano, assim como, 

a criação de um curso experimental de Arquitetura Paisagista no Instituto Superior de Agronomia. 

Licenciado em engenharia agrónoma pelo Instituto Superior de Agronomia em 1936 (altura em que o 

ensino da arquitetura paisagista ainda era recente na Europa), ingressa na Faculdade de Agronomia 

da Universidade de Friedrich-Wilhelm, obtendo a sua licenciatura no curso de Arquitetura Paisagista 

em 1939. O seu primeiro projeto, também o de maior destaque, juntamente com o arquiteto alemão 

Konrad Wiesner, foi o Estádio Nacional em 1938, um grande empreendimento encomendado pelo 

 
180 Teresa Vasconcelos, O Plano Ventura Terra e a Modernização da Cidade do Funchal (primeira metade do 

século XX). Tese de Mestrado (Funchal: Universidade da Madeira, 2005), p.89 
181 Ibid., p.87 
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Estado Novo no âmbito da Exposição do Mundo Português de 1940, caracterizado pela sua inovação 

e inspiração nos anfiteatros gregos182. 

Em 1941, Caldeira Cabral termina o seu envolvimento na obra do Estádio Nacional, passando 

a responsabilidade para o arquiteto Jacobetty Rosa. Nesse mesmo ano, Caldeira Cabral foi solicitado 

por Fernão de Ornelas (pensa-se por via do arquiteto Raul Lino ou do agrónomo António Teixeira de 

Sousa183), para a realização de um conjunto de projetos para a cidade. De início, foi-lhe incumbida a 

elaboração de um anteprojeto para o Parque de Santa Catarina, pouco tempo depois, Fernão de 

Ornelas solicita-o para a colaboração num conjunto de outros projetos de embelezamento da cidade 

em curso, “como o do prolongamento da Avenida Marginal, da Praça do Município, arranjo do Jardim 

de S. Francisco” e o Largo da Restauração (Figura 50)184. 

 O Largo da Restauração (Figura 47), situado no gaveto de duas importantes artérias, a 

Avenida Gonçalves Zarco e a Avenida Dr. Manuel de Arriaga, encontra-se numa localização 

privilegiada no centro da cidade. De forma a valorizar este espaço, desprovido de motivos de 

embelezamento ou de utilidade, a presidência da Câmara Municipal do Funchal solicita a Caldeira 

Cabral a elaboração de um projeto para o largo. Como explica Caldeira Cabral na Memória Descritiva 

do projeto, datada de 22 de Novembro de 1941: “A principal determinante do arranjo deste pequeno 

largo foi a existência de uma fonte monumental que se encontra situada aproximadamente ao centro”. 

Tendo em conta que, “o largo apresentava um declive acentuado no sentido N.S.”, e a base da fonte 

teria de ser horizontal, o arquiteto paisagista procurou “em primeiro lugar regularizar o plano da Praça”. 

Para esse efeito, introduziu “do lado norte um pequeno muro de suporte e do lado sul projectou-se 

uma escadaria”185. A fonte circular em cantaria que, seria a peça principal deste largo, foi projetada 

pelo arquiteto Januário Godinho e começou a ser montada em 1941. Os trabalhos que incluíram a 

pavimentação e o ajardinamento foram concluídos no ano seguinte.  

Na sequência das obras de prolongamento e alargamento da Avenida Dr. Manuel de Arriaga 

até à Ribeira de São João, iniciadas em 1940, a ala sul do Jardim Municipal teve de ser suprimida para 

dar lugar à extensão desta artéria. Posto isto, o jardim sofreu profundas alterações baseadas no projeto 

elaborado por Caldeira Cabral em 1941, apenas executadas a partir de 1942, após a conclusão da 

referida avenida. A proposta para a transformação deste importante espaço verde na cidade, resulta 

de uma combinação entre a preservação das árvores existentes e a introdução de novos elementos 

ao traçado do jardim. Era composto por um conjunto de percursos orgânicos em patamares (ligados 

entre si por meio de escadas e rampas), espaços de estar (como o extenso banco circular localizado 

na área a Norte do jardim), um lago, um coreto e uma tabacaria (destinada inicialmente à venda de 

flores do jardim)186.  

 
182 Prof. Francisco Caldeira Cabral, 1908-1992 (Lisboa: C.M.L. e Comissão Municipal de Toponímia, 2008), 

disponível em <https://issuu.com/camara_municipal_lisboa/docs/toponimia_lx_caldeira_cabral> [Consultado em 
25/10/2019]. 
183 Teresa Andresen, Francisco Caldeira Cabral (Surrey, Reino Unido: Landscape Design Trust, 2001), p.175. 
184 Teresa Andresen, Do Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian (Lisboa: F.C.G., 2005.), p.200. 
185 Ibid., p.204. 
186 Ibid., p.207. 
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A construção da Praça do Município (Figura 46), proposta enunciada pela primeira vez no 

plano de Ventura Terra, previa a abertura de um amplo espaço público através da demolição parcial 

de um quarteirão limitado a norte pelo Largo do Colégio e a este pela Câmara Municipal do Funchal. 

A solução inicial privilegiava a circulação automóvel, apresentando uma praça de menor dimensão, 

junto a uma rotunda que distribuía o trânsito entre o Largo do Colégio, a Rua do Castanheiro, a Rua 

da Carreira e a nova avenida de ligação direta ao Largo da Sé.  

O projeto desenvolvido para esta praça em 1941, contando com a colaboração de Caldeira 

Cabral e Raul Lino, privilegiava em contrapartida a circulação pedonal, propondo uma praça de maior 

dimensão integrada no espaço do antigo quarteirão. A sua implantação, mais precisamente o estudo 

do conjunto de edifícios a intervir, terá sido desenvolvido por Raul Lino, assim como o desenho da 

fonte, o motivo de embelezamento colocado no centro da praça187. Caldeira Cabral ficou encarregue 

de elaborar o projeto da praça em si, como também a sua ligação ao largo da capela que, apesar de a 

limitar a norte, apresenta “uma diferença de cotas de 2.1 metros”188. Na sua memória descritiva define 

o pavimento, determinando que será calcetado ao modo da tradicional calçada à portuguesa, a branco 

e preto, segundo “o clássico desenho das conchas”. Nos pavimentos dos passeios envolventes, como 

é o caso do pavimento junto ao largo da capela (cuja ligação é feita através de duas escadas), opta 

por um motivo simples de três faixas negras189. A construção da Praça do Município teve início no 

mesmo ano, sendo inaugurada ao público em 1942. Permanece até aos dias de hoje uma das mais 

importantes praças da cidade.  

No que diz respeito à Avenida Marginal (designada de Avenida do Mar em 1940), procedeu-

se à construção do seu primeiro troço em 1937, desde a Ribeira de São João até à confluência com a 

Rua do Sabão.  Esta obra, da responsabilidade da Junta Autónoma dos Portos do Arquipélago, foi 

concluída em dezembro de 1939, passando para a incumbência da Câmara Municipal do Funchal o 

prolongamento da avenida até o Forte de São Tiago. Os estudos de Caldeira Cabral, em parceria com 

Raul Lino, para a elaboração do segundo troço da Avenida do Mar, combinavam o traçado de um novo 

perfil da artéria, o jardim do Campo Almirante Reis e três praças, com os anteprojetos de Raul Lino 

para uma gare rodoviária e os restantes edifícios da via (Figura 48)190.  

Uma referência incontornável na elaboração do traçado desta avenida, terá sido a proposta de 

Ventura Terra para a Avenida Marginal, caraterizada pela implantação de duas placas ajardinadas 

laterais e duas centrais como forma de separação dos sentidos de trânsito, e pela valorização da 

circulação automóvel relativamente à circulação pedestre, beneficiando as primeiras vias com uma 

maior largura. Nesta nova solução, Caldeira Cabral propõe do mesmo modo a separação dos sentidos 

de trânsito através da definição de passeios arborizados, optando, no entanto, pela implantação de 

dois passeios laterais e um central, sendo o passeio lateral à beira-mar o de maior largura. Esta opção, 

embora alusiva aos estudos da Avenida Marginal realizados por Ventura Terra, beneficia em 

contrapartida a circulação pedestre por meio de uma generosa área de lazer arborizada a sul, 

 
187 Ibid., p.202. 
188 Teresa Andresen, Francisco Caldeira Cabral (Surrey, Reino Unido: Landscape Design Trust, 2001), p. 177. 
189 Teresa Andresen, Do Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian (Lisboa: F.C.G., 2005.), p.203. 
190 Ibid., p.205. 
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composta por longos percursos pedonais com vistas deslumbrantes sobre o mar e a cidade. Ainda que 

esta proposta não tenha sido implementada com as mesmas dimensões pensadas pelo arquiteto 

paisagista, foi a configuração que mais se aproximou ao estado atual da Avenida do Mar.  

Em compensação pelo arrasamento da área sul do Jardim de São Francisco, surgiu à edilidade 

funchalense a ideia de atribuir à cidade um grande centro recreativo destinado ao usufruto da 

população. O local escolhido para construção desta zona de lazer incidiu sobre uma  área  privilegiada 

da cidade, não só pela sua relação paisagística como também pela sua situação geográfica, entre as 

principais unidades hoteleiras da época e o centro urbano funchalense. Por outro lado, era um local 

onde a Câmara era detentora de grande parte dos lotes de terreno existentes, aos quais se poderiam 

agrupar mais algumas propriedades privadas, a expropriar, o que dava ao local uma grande extensão 

de terreno, ideal para implementar um projeto desta natureza191. 

Com o objetivo de pôr em prática o projeto para o Parque de Santa Catarina (Figura 49), a 

Câmara do Funchal contatou o arquiteto Francisco Caldeira Cabral para apresentar uma proposta para 

o local sugerido. Este arquiteto paisagista apresentou, em 1941, a sua proposta para aprovação, na 

qual apresentava este parque como um só, não distinguindo o parque popular do parque de turismo. 

Segundo o autor, a sua “intenção principal seria a de transmitir a imagem de um grande maciço de 

árvores de folha persistente a coroar toda a falésia e emoldurar, sobrepujando-os os edifícios da 

Capela e do Casino.“.192 A realização deste projeto revelou-se um pouco “conflituosa”, pois surgiram 

problemas com as expropriações, impedindo a realização da obra, e por outro lado, em termos 

políticos, havia por parte de Duarte Pacheco, ministro das Obras Públicas, uma clara oposição à 

implementação desta proposta. Após esta situação, foi apresentada uma proposta pelo arquiteto 

Moreira da Silva e uma pelo arquiteto Miguel Jacobetty193, contudo, o projeto que veio a ser construído 

nos anos 60, foi elaborado por um dos primeiros alunos de Caldeira Cabral, o arquiteto paisagista 

António Viana Barreto, tendo por base os seus ideais considerados na proposta inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
191 José Gil Gama, Arquitectura e Turismo na Cidade do Funchal no século XX. Tese de Mestrado (Coimbra: 

FCTUC, 2011), p.66. 
192 Ibid., p.66. 
193 Ibid., pp. 67-70. 



 

44 
 

6.3. Plano Faria da Costa e a Zona Marginal  

 

João Guilherme Faria da Costa (1906-1971), “o primeiro arquiteto urbanista português com 

formação moderna internacional” (Fernandes, 2006, p.43), formou-se em Arquitetura na Escola de 

Belas Artes de Lisboa, onde, pelo seu mérito, ganhou uma bolsa de estudo para frequentar o Institut 

d’Urbanisme de l’Université de Paris em 1933. Neste contexto, teve a oportunidade de estabelecer 

contacto com conceituados professores urbanistas, como Marcel Poete, Donat-Alfred Agache (1875-

1959) e Etienne de Gröer (1882-1974), trabalhando com Donat-Alfred Agache no seu atelier.194  

Com o retorno de João Faria da Costa a Portugal em 1938, deu-se início a um período intenso 

da sua atividade como arquiteto urbanista. Nesta época, marcava-se uma nova política de 

planeamento urbano em Lisboa promovida pela ação de Duarte Pacheco na presidência da Câmara 

Municipal de Lisboa, tendo em vista a realização de um plano estratégico global de transformação da 

capital. Neste contexto, Faria da Costa foi convidado a assumir um papel juntamente com os arquitetos 

Keil do Amaral (1910-1975), Miguel Jacobetty Rosa e Inácio Peres Fernandes, no Departamento de 

Planeamento Urbano e Obras Públicas da C.M.L.., no qual, contribuiu entre 1938 e 1948, para o 

desenvolvimento de vários planos em áreas de expansão na capital, nomeadamente: o Plano Geral 

de Urbanização da Encosta da Ajuda, no Bairro do Restelo (1938-1940), o Plano do Areeiro e o Plano 

da Zona Sul da Avenida Alferes Malheiro, em Alvalade (1938-1946). No caso concreto do Plano de 

Alvalade (ainda em revisão durante a elaboração do estudo para a cidade do Funchal), este 

caracteriza-se por uma abordagem inovadora à organização da cidade, tendo em conta a “integração 

da habitação, serviços e instalações urbanas” num contexto de “neighbourhood unit”, dividindo a área 

total de intervenção em setores e posicionando no seu centro de cada um deles uma escola primária.195 

Foi neste quadro que a presidência da edilidade funchalense contratou João Faria da Costa, 

em 1943, para a realização de um “Plano de Arranjo, Embelezamento e Extensão” da cidade, tendo 

em vista a remodelação da rede viária de toda a zona marginal, assim como planeamento da futura 

extensão da cidade (Figura 55). O desenvolvimento deste plano geral, contudo, verificou-se impossível 

devido às incorreções altimétricas e planimétricas dos levantamentos topográficos disponíveis, levando 

o autarca a solicitar em 1945 apenas um estudo de “Remodelação da zona marginal da cidade do 

Funchal”. Após uma análise da situação atual e dos projetos desenvolvidos previamente por Ventura 

Terra, Carlos Ramos e Caldeira Cabral para esta área, Faria da Costa elabora um plano com o objetivo 

de complementar as propostas anteriores (Figuras 51 e 52)196.  

Neste estudo de caráter mais geral, analisa a rede viária, evidenciando problemas como a falta 

de “circulação transversal” no sentido poente‑nascente, e a falta de vias de “penetração para o interior 

da cidade”. O seu diagnóstico acaba por ser semelhante ao de Ventura Terra, procurando do mesmo 

modo melhorar a comunicação longitudinal entre as ribeiras, o centro da cidade e a periferia. Para a 

solução deste problema de atravessamento, Faria da Costa considera importante o eixo transversal 

 
194 Silvia di Salvatore “Towards a Modern Lisbon through the work of João Guilherme Faria da Costa for the Lisbon 
City Council (1938-1948)”. Docomomo Journal. Lisboa: Docomomo International,Set. 2016, nº 55, p. 9. 
195 Ibid., pp.9-11. 
196 José Gil Gama, Arquitectura e Turismo na Cidade do Funchal no século XX. Tese de Mestrado (Coimbra: 
FCTUC, 2011), p.45. 
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que passa pela Avenida do Infante, Avenida Arriaga, continuando até nascente, e por fim, o segundo 

eixo, que atravessa a Rua da Carreira até à Praça do Município (o que implica solucionar os seus 

problemas de circulação), e segue pela Rua João de Deus e a Estrada do Conde Carvalhal a nascente. 

Com o intuito de melhorar a comunicação nesses dois eixos, realiza um conjunto de regularizações e 

alargamentos na Rua dos Medinas (atual rua Dr. Fernão de Ornelas), Rua João de Tavira, Rua Dr. 

António José de Almeida, e no caso da Rua de Bettencourt e do Aljube, o vazamento dos pisos térreos 

para a instalação de arcadas de circulação pedonal (Figuras 53 e 56)197.  

A obra de maior importância neste estudo foi, no entanto, a reestruturação da Marginal, um 

importante eixo de distribuição composto pela Avenida do Mar, a Avenida da Pontinha, e a Rua 

Carvalho Araújo, que por sua vez possibilitava a comunicação direta com o Largo António Nobre e a 

Estrada Monumental. O arquiteto urbanista considerava o prolongamento da Avenida Marginal, “das 

obras mais importantes a realizar na Cidade do Funchal sob o ponto de vista (...) da circulação, 

embelezamento, salubridade”, dada a sua falta de caracterização e de higiene. A construção desta via, 

definida pelo arquiteto como a “coluna vertebral de toda a circulação na cidade do Funchal”, iria 

possibilitar a comunicação direta entre a área nascente e poente, assim como, uma melhor ligação ao 

Porto do Funchal198. Com o intuito de explorar todo o potencial desta zona, Faria da Costa propunha 

uma melhor ligação entre as três principais vias da marginal, novos perfis, uma doca junto à Ribeira 

de São João e um conjunto de transformações no Porto (Figura 56).  

Na sua redefinição desta área litoral, não só toma em especial atenção o traçado da Avenida 

do Mar, como também, a implantação dos cinco quarteirões que a limitam a Norte. Para esse efeito, 

sugere um novo perfil tipo para esta via, em que abandona a ideia de separação dos sentidos de 

trânsito por meio de placas ajardinadas (como Ventura Terra e Caldeira Cabral), e opta pela 

valorização dos passeios a sul, e especialmente a norte, face à circulação automóvel. Mantendo a 

dimensão do passeio sul e aumentando a dimensão do passeio norte, cria duas generosas faixas 

arborizadas, compostas por árvores de grande porte, ideais para o sombreamento dos percursos 

pedonais e dos estabelecimentos comerciais a serem instalados nos quarteirões a norte. A faixa 

arborizada a sul é interrompida junto ao cais de desembarque por um amplo espaço livre, remetendo 

à ideia de praça de entrada para a cidade de Ventura Terra, e por fim, resolve a ligação entre a Avenida 

do Mar e a Rotunda do Infante através do traçado de uma rua em “cotovelo”, que vence a diferença 

altimétrica existente entre os dois planos (Figura 56)199.  

Considerando a compatibilização entre o plano para a cidade e as obras portuárias a serem 

desenvolvidas, estabelece uma parceria com o diretor das obras do Porto do Funchal, o Engenheiro 

Sehreck. Desta cooperação resultou um conjunto de ideias no que diz respeito à extensão e 

alargamento do molhe da pontinha, ao alargamento da Estrada da Pontinha (de forma a criar uma 

melhor ligação com a Avenida do Mar) e ao estabelecimento de serviços de turismo junto à entrada do 

 
197 Ibid., p.46. 
198 Bruna Marques, João Guilherme Faria da Costa: O caso único da Figueira da Foz. Tese de Mestrado (Coimbra: 
FCTUC, 2015), p.137. 
199José Gil Gama, Arquitectura e Turismo na Cidade do Funchal no século XX. Tese de Mestrado (Coimbra: 
FCTUC, 2011), p.46, 48. 
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molhe (como a  Junta Autónoma de Portos, Alfândega, estacionamentos e estaleiros, para uma melhor 

resposta às necessidades da atividade turística e portuária)200.  

Os cinco quarteirões idealizados por Faria da Costa tinham em vista a valorização da imagem 

desta avenida, evitando a desqualificação dos edifícios pré‑existentes, de forma a transformar a via 

num importante espaço de representação dos principais serviços públicos e de comércio da cidade. 

Em 1945, o arquiteto urbanista tinha desenvolvido alguns estudos para estes novos quarteirões, mas 

sem muito detalhe, acabando por desenvolver algumas destas propostas nos anos seguintes201. O 

arquiteto foi autor do projeto para a Capitania do Porto do Funchal (1947), a nova sede da Alfândega 

(1956) (Figura 54) e o Quartel da G.N.R. (1959), onde é comum a utilização da cantaria regional, tanto 

no revestimento parcial das fachadas, como no guarnecimento das molduras das janelas (de peito e 

de sacada), em contraste com os panos caiados no resto do edifício.  

É também de mencionar o anteprojeto realizado por Faria da Costa em 1957, que embora não 

seja parte integrante do plano, remete para a construção de um Clube Náutico na Avenida do Mar. 

Pretendia com este projeto criar um importante espaço recreativo na cidade, assinalando o extremo 

oeste da Avenida do Mar com este empreendimento, de forma a encerrar a avenida com dois 

importantes equipamentos, um militar (a Fortaleza de São Tiago) e outro de lazer. O complexo balnear 

estaria localizado na transição entre a Avenida do Mar e a Avenida da Pontinha (junto à doca sugerida 

nos estudos de 1945), e previa a construção de um “clube, piscina de grandes dimensões, piscina 

infantil, zona de saltos e um solário”202. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
200 Ibid., p.48. 
201 Ibid., p.47. 
202 Ibid., p.47. 
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6.4. Obras Públicas  

 

 No contexto do programa comemorativo para a Exposição do Mundo Português em 1940, 

colocou-se em prática um vasto projeto de obras públicas a implementar no país. Foi sob esse pretexto 

que a comissão administrativa da Câmara Municipal do Funchal propôs a realização de um conjunto 

de intervenções no que se refere à renovação dos equipamentos públicos na cidade. Como já foi 

mencionado, era a intenção de Fernão de Ornelas, ao assumir o seu cargo, incluir a inauguração do 

Mercado dos Lavradores, do Matadouro Municipal, do Liceu do Funchal e dos Bairros Económicos no 

programa comemorativo de 1940203.  

 O arquiteto Edmundo Tavares (1892-1983), formado em arquitetura na ESBAL, foi autor de 

muitos destes empreendimentos no final dos anos 30, como o Mercado dos Lavradores, o Matadouro 

Municipal, o Liceu do Funchal e ainda o Banco de Portugal. Todos estes edifícios, à exceção do Liceu, 

foram inaugurados em 1940, apresentando o Mercado e o Matadouro uma linguagem moderna, 

inserida nos valores do modelo internacional, e caraterizada pelo traçado de volumes geométricos 

puros, amplos vãos rasgados, dando primazia à função e à racionalidade face aos elementos 

decorativos. Apesar do Liceu apresentar na sua expressão algumas caraterísticas semelhantes às 

obras anteriores, e ainda amplos espaços funcionais nos seus interiores, o anteprojeto que não foi 

aprovado, elaborado pelo mesmo arquiteto, apresentava um edifício de linguagem moderna bem mais 

arrojado e vanguardista. O Banco de Portugal, por sua vez, apresenta uma expressão revivalista e 

monumental com um sentido nacionalista inerente, característico das obras do Estado Novo, e em 

contraste com o moderno Edifício dos Correios que se encontra contíguo. Este edifício com longas 

linhas horizontais, projetado pelo arquiteto Adelino Nunes em 1938, apresenta um desenho 

racionalista, puro e austero, adaptado ao terreno inclinado da Avenida Zarco, face à obra eclética, 

cenográfica e ornamentada do Banco de Portugal. 

 Para atenuar os graves problemas habitacionais existentes na cidade, foram construídos, 

segundo o programa de casas económicas lançado pelo Estado Novo em 1933, os Bairros Económicos 

de São Gonçalo (1939), de Santa Maria (1940) e dos Viveiros (1946), com algumas adaptações à 

realidade da região. Na sequência das dificuldades registadas na implementação deste programa, 

houve a necessidade de estabelecer uma legislação que previa a construção de grupos de casas 

menos numerosas, facilitando a aquisição de terrenos na cidade204. O modelo de casa que compunha 

os vários Bairros Económicos do Funchal era caraterizado pela sua forma paralelepipédica simples, 

com um alpendre destacado da fachada principal e posterior (assinalando a entrada para cada fogo), 

e uma cobertura telhada de quatro águas. 

 

 

 

 

 

 
203 Teresa Vasconcelos, O Plano Ventura Terra e a Modernização da Cidade do Funchal (primeira metade do 

século XX). Tese de Mestrado (Funchal: Universidade da Madeira, 2005), pp.110, 111 
204 Ibid., p.81. 



 

48 
 

6.4.1. O Preventório de Santa Isabel e o Dispensário Antituberculoso 

 

 No início do mandato de Fernão de Ornelas na presidência da C.M.F., como referido 

anteriormente, registava-se uma crise generalizada, que se refletiu de imediato na saúde pública. 

Deparando-se com o aumento do número de pessoas afetadas pela tuberculose, procurou dotar a 

cidade de infraestruturas de saneamento básico, bairros de habitação salubre, bem como, a 

implementação de novas medidas de higiene pública que diminuíssem a propagação da doença na 

cidade. 

 O conjunto de ações antecipadas pela A.N.T., destinadas especificamente ao combate da 

tuberculose no Funchal, previam em 1935, a construção de um Sanatório na referida Quinta Sant’Ana, 

bem como um Preventório no prédio da Confeiteira e um Dispensário concelhio no centro da cidade. 

Como foi mencionado, surgiu um conjunto de obstáculos que impediram a construção e inauguração 

imediata de alguns dos equipamentos de saúde previstos, o que terá atrasado as ações de combate à 

doença durante a década de 30. Em primeiro lugar, houve falta de verbas para apetrechar e mobilar o 

Sanatório Dr. João de Almada, construído já em 1937, mas apenas inaugurado no final de 1940, e por 

fim, o Preventório, projetado pelo arquiteto Edmundo Tavares em 1936, seria apenas finalizado em 

1951 também pela falta de verbas205.  

 O Preventório de Santa Isabel, destinado à vigilância e cuido de crianças com pais afetados 

pela tuberculose, foi implantado num terreno a norte do Sanatório, sensivelmente a 420 metros de 

altitude. Neste edifício, o arquiteto Edmundo Tavares segue a linha estilística adotada no segundo 

projeto para o Liceu, uma expressão moderna associada ao nacionalismo, à monumentalidade e à 

perenidade, linguagem defendida pelo Estado Novo na construção de obras públicas. Nesse sentido, 

recorreu ao traçado de um volume paralelepipédico simples e austero, composto por um piso 

semienterrado, três pisos superiores e uma cobertura telhada de quatro águas com quatro trapeiras 

orientadas a norte (ao contrário da cobertura plana prevista no projeto inicial). A fachada é animada 

por duas generosas varandas destacadas da fachada principal (de onde se projeta a principal escada 

de acesso ao piso térreo), um volume com cobertura em terraço saliente das fachadas laterais, e ainda 

outro volume cilíndrico na fachada posterior com acesso direto às áreas de serviços. Destaca-se neste 

espaço de cura a sua imponência e simetria, bem como os seus vãos longitudinais na fachada 

principal, que permitem o acesso às galerias de cura cobertas e a iluminação das várias células de 

tratamento dos pacientes (Figuras 57 e 58). Neste edifício, as comunicações verticais focam-se nos 

dois extremos do volume principal, marcados na fachada posterior por dois expressivos rasgamentos 

verticais de iluminação às caixas de escadas (Figura 59). As funções nos pisos superiores são 

organizadas em torno de uma galeria central de dimensão generosa, que divide as enfermarias de 

células individuais, orientadas a sul, das áreas de serviços e lavabos, orientados a norte (Figura 58). 

O projeto para este espaço de cura previa uma capacidade para o acolhimento 100 crianças lactentes 

e 100 crianças em idade pré-escolar. Ao nível construtivo, é constituído por “pavimentos, escadas, 

 
205 Ibid., pp.104, 105. 
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varandas, vigas e vergas executadas em betão armado”, paredes de alvenaria hidráulica, e paredes 

divisórias compostas por blocos de cimento206. 

O Dispensário Antituberculoso construído no Funchal remete para a variante concelhia 

desenvolvida por Carlos Ramos em 1934, um modelo destinado a implantar-se nas cidades ou 

concelhos mais populosos, preparado para “atender diariamente grande número de doentes 

(consultas, tratamento e profilaxia)”, “possuindo um aparelho de radioscopia, um pequeno laboratório, 

um gabinete de consulta e um gabinete de tratamento”207 (Figura 60 e 61). No contexto desta estratégia 

de armamento antituberculoso abrangente a todo o território nacional, divulgado pelo Dr. Lopo de 

Carvalho (1890-1970) na publicação ‘A Luta Contra a Tuberculose Em Portugal’, considera-se que ““o 

dispensário é o menos oneroso dos meios e um dos mais eficazes”, porque “vigia os suspeitos de 

tuberculose por exames clínicos sucessivos”, fornece assistência e é “destinado a educar e a averiguar 

a existência da doença””208.  

 Este importante equipamento de saúde, implantado numa posição de destaque a norte da 

Praça de Tenerife (atual Campo da Barca) (Figura 61), é uma fiel representação “de uma “Casa 

Portuguesa”, com o telhado em evidência expressiva, beiradas sobre um frontão triangular que marca 

o eixo de simetria. A hesitação entre a representação de um eventual estilo nacional e as convenções 

de simetria compositiva de um desenho académico não entram em conflito. A simplicidade do edifício 

coincide com a simplicidade do programa, com três salas (tratamento, consulta e farmácia) no 

programa distrital, complementadas com um espaço para raios x e instalações sanitárias de apoio.”209. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
206 Projecto e Orçamento de um preventório no Funchal (1944) AHMOP: P1527. 
207 Mariana Pereira, Dispensários: A Arquitetura da Luta Antituberculose. Tese de Mestrado (Porto: Universidade 

do Porto, 2012) p.20. 
208 André Tavares, Arquitectura Antituberculose, Trocas e tráficos na construção terapêutica entre Portugal e 

Suíça (Porto: FAUP Publicações, 2005), p.217. 
209 Ibid., p.219. 
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7. Plano José Rafael Botelho: Discussão Pública no Planeamento 

  

7.1. Contexto 

 

 De acordo com Ana Tostões, “a primeira metade da década de 60 é ainda marcada pela 

habitação social e pelo urbanismo respondendo aos desejos de intervenção social de muitos 

arquitetos.”. Com a internacionalização da cidade, considera que “a escala da intervenção altera-se, 

ultrapassando a mera dimensão urbana para se aproximar cada vez mais de uma problemática ao 

nível territorial. Por isso, é também a década em que profissionais empenhados se dedicam, no quadro 

do planeamento como disciplina emergente, à elaboração de planos de ordenamento”. Refere neste 

contexto a obra de Rafael Botelho, “um dos arquitetos-urbanistas que abordou matéria pioneira na 

gestão urbanística e territorial, introduzindo em Portugal a questão dos Parques e Reservas Naturais 

(Plano Diretor do Parque Nacional da Península de Setúbal, 1963) ou do Plano Diretor participado 

(Plano de Urbanização do Funchal, 1969, que foi objeto de exposição e discussão pública). “210 

 José Rafael Botelho (1923-), é um arquiteto e urbanista português. Formado como arquiteto 

na Escola de Belas Artes de Lisboa em 1952, especializou-se na área do urbanismo no Instituto de 

Urbanismo da Universidade de Paris (1952-1961), estagiou em Inglaterra como bolseiro do British 

Council (1956-57), e fez viagens de estudo na Holanda e na Inglaterra (1957-1964) como bolseiro da 

Fundação Calouste Gulbenkian, focadas nos temas do planeamento. Estas experiências expandiram 

o seu conhecimento sobre as várias tendências do urbanismo moderno pós-guerra na Europa, 

contribuindo largamente para a sua abordagem de base científica e pluridisciplinar no planeamento 

urbanístico português. No início da sua carreira profissional dirigiu o Gabinete de Urbanização da 

Câmara Municipal de Almada (1955-1961), onde desenvolveu o planos para o Parque Nacional da 

Península de Setúbal e a Zona da Arrábida, e trabalhou no GTH - Gabinete Técnico de Habitação da 

Câmara Municipal de Lisboa (1958-1962), participando na elaboração do plano de Olivais Sul e o plano 

base para Chelas. Entre 1965 e 1970 liderou a equipa responsável pela elaboração do Plano Diretor 

da Cidade do Funchal, na Madeira, juntamente com Pitum Keil Amaral (1935-) e José Luís Zúquete 

(1935-)211.   

Nesta época de crise, que marca a passagem para o ciclo do turismo no Funchal, era da 

responsabilidade da Câmara “a elaboração do plano geral e dos planos parciais necessários à 

orientação da evolução e desenvolvimento físico ordenado da cidade.”212. Como tal, era urgente a 

instauração de uma «política urbana» que viesse a promover o «processo de transformação» da 

cidade. Na opinião de Rafael Botelho, esse processo exigia, não só “(...) mecanismos de ação, 

participação e decisão apropriados a essa política (...)”, mas também um planeamento integrado e 

operacional que integrasse, para além do fator físico, o económico, o social e o institucional que a 

informam. Foi a intenção do arquiteto e da sua equipa de trabalho, orientar o plano diretor da cidade 

 
210 Ana Tostões, “Arquitectura Moderna Portuguesa: os Três Modos”. Arquitectura moderna portuguesa, 1920-

1970 / coord. Ana Tostões, Sandra Vaz Costa. (Lisboa: IPPAR, 2003), pp.146, 147. 
211 José Manuel Fernandes, “José Rafael Botelho e o Planeamento Urbano em Portugal”. Plano Rafael Botelho: 

Funchal 1969/72 (Funchal: Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitectos, 2015), pp.15,16. 
212 Colóquio de Urbanismo: Palestras e conclusões das mesas redondas (Funchal: CMF, 1969), p.V. 
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como uma peça desse processo, procurando dar um maior fundamento às diretrizes base do plano, 

através de uma série de operações complementares. Essas operações incluíram no processo de 

elaboração do plano a execução de estudos prévios, de um esboceto preliminar (realizado em 1968) 

e o programa designado de «Colóquio de Urbanismo»213.  

 

 7.2. Colóquio de Urbanismo 

 

 A realização de um plano foi definida neste colóquio como uma tarefa especializada, mas que 

pressupunha a participação pública (direta ou indiretamente), desde a definição de um programa à 

realização final. Por esta razão, a Câmara Municipal do Funchal resolve promover o Colóquio de 

Urbanismo, composto por “uma série de iniciativas de divulgação e esclarecimento público, centradas 

sobre os principais problemas ou questões de base que interessam diretamente o planeamento físico 

da cidade.”. O conjunto de atividades que visavam ativar o interesse público previam “exposições de 

estudos urbanísticos elaborados pelo Gabinete de Urbanização”; “conferências públicas, seguidas de 

debate” e “mesas redondas, com participação limitada a representantes dos serviços públicos e 

organismos diretamente interessados no planejamento físico da cidade”214. Este programa, 

apresentado de 4 a 19 de Janeiro de 1969, contou com a participação dos arquitetos José Rafael 

Botelho, Francisco P. Keil Amaral, Nuno Teotónio Pereira, Robert Auzelle, Fernando Pessoa, Joaquim 

Cabeça Padrão e António Pinto de Freitas, assim como, vários membros do gabinete de urbanização 

e técnicos municipais. 

 

 Foi na sessão de abertura da série de palestras, no dia 6 de janeiro, que o arquiteto Rafael 

Botelho iniciou o processo de identificação e análise dos “Problemas de Urbanização do Funchal”, 

expondo a importância do estudo da evolução da cidade, do seu “destino”, como base do ordenamento 

físico”. Procurou avaliar apenas os problemas mais urgentes, que justificavam a elaboração de um 

plano, optando por uma análise que focava nos problemas da organização espacial como expressão 

dos problemas “do ser”, “do conteúdo”. Neste sentido, determinou como relevante a avaliação do 

Funchal quanto às “(...) suas funções dominantes, da sua dimensão populacional e territorial, dos 

valores potenciais que encerra, das perspetivas que se lhe oferecem nos planos social e económico.”, 

no contexto da região e até do país215.  

 Segundo o arquiteto, a inexistência de estudos e diretrizes regionais que integrem os vários 

“problemas de ordem social, económica, administrativa, financeira e política”, refletiam-se de forma 

agravada na definição de um “programa” de urbanismo para o Funchal, “que, em relação à ilha, 

representa o único polo de convergência e fixação das principais funções urbanas da região, e constitui 

o fulcro tradicional e natural das suas relações com o exterior.”. Refere como exemplo imediato da falta 

de diretrizes os problemas demográficos. Os de “maior repercussão espacial na organização da 

 
213 José Rafael Botelho, “O Plano Director da cidade do Funchal”. Arquitectura, nº114,1970, pp.51, 52. 
214 Colóquio de Urbanismo: Palestras e conclusões das mesas redondas (Funchal: CMF, 1969), p.V. 
215 José Rafael Botelho, “Problemas de Urbanização do Funchal”. Colóquio de Urbanismo: Palestras e conclusões 

das mesas redondas (Funchal: CMF, 1969), p.17. 
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cidade”, “intimamente correlacionados e dependentes das possibilidades e oportunidades de trabalho, 

da fixação da população à sua terra, etc. “216.  

 A primeira questão desenvolvida diz respeito às “condições naturais” que dificultam o 

desenvolvimento da cidade, e que resultam na “forma ou estrutura” particular da mesma. Estes 

obstáculos naturais, condicionantes à expansão de uma malha urbana da sua dimensão, eram 

caracterizados “pelas acentuadas inclinações do terreno, pelos profundos vales que determinam 

sectores distintos e pelas acentuadas diferenças de altitude que se verificam, a curta distância, em 

relação ao centro urbano”217.  

As particulares limitações físicas que afetam a cidade, associadas ao processo de expansão 

espontâneo desencadeado em meados do século XIX (como consequência do fenómeno do Turismo 

Terapêutico), resultaram em graves problemas de ordenamento do território. Segundo Rafael Botelho, 

este processo caraterizado principalmente pelo “espalhamento” e “a conquista das zonas menos 

acessíveis”, começa a ganhar uma maior visibilidade na paisagem da cidade a partir da 1ª Guerra 

Mundial (Figura 62 e 63). A nova forma da cidade, apoiada na ocupação desordenada de estruturas 

rurais preexistentes inadaptadas à função urbana, teve como consequências: “o aumento considerável 

das distâncias a percorrer no dia a dia”, “a grande extensão e fraca utilização das redes de serviços 

públicos: de saneamento, de comunicações, de energia e de transportes”, e “o agravamento dos 

encargos com a dispersão do equipamento necessário à colectividade”. Tal expansão, resultante de 

uma brusca alteração no quadro urbano, não só se provou insustentável para a economia local, como 

também, tornou difícil a definição dos limites administrativos da cidade. O arquiteto, prevê que este 

tipo de ocupação, com tendência para a saturação edificada, irá pôr em causa a imagem de cidade 

jardim, provocando a supressão dos espaços verdes e do caráter semi-rural, e acentuando as 

deficiências da habitação e a insuficiência das infraestruturas218.  

Relativamente à organização espacial de uma cidade, Rafael Botelho considerou como 

determinantes as funções definidas na “Carta de Atenas” (1933), que dizem respeito ao “habitar, 

trabalhar, cultivar o corpo e o espírito”, assim como a circulação, a “função integrante das correlações 

e interferências a que aquelas funções urbanas estão sujeitas”. A sua análise passou pela identificação 

das funções dominantes no centro urbano tradicional, onde permaneciam as principais atividades 

administrativas, culturais, recreativas e de trabalho, ao contrário das zonas periféricas, nas quais 

prevalecia a função habitacional, geralmente desprovida do equipamento complementar. Neste 

sentido, constatou que, a monofuncionalidade registada nos arredores do centro urbano, resultou na 

convergência da população residente ao centro, originando problemas de tráfego e congestionamento 

urbano numa cidade que concentra, por sua vez, “(...) o porto de passagem e o local de apoio das 

relações da ilha com o exterior, por mar (...)”. O arquiteto considera que a cidade sofre claramente de 

“(...) problemas de organização espacial das atividades humanas (...)”, “(...) que devem ser pensados 

 
216 Ibid., p.17,18. 
217 Ibid., pp.19, 20. 
218 Ibid., p. 21. 
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em conjunto, de forma global e orgânica.”, principalmente no aglomerado periférico que se encontra 

em transformação219. 

O processo de expansão registado no centro da cidade, diferente do que se verifica nos seus 

arredores, tende para o adensamento da malha urbana preexistente e para o crescimento em altura 

dos edifícios. Rafael Botelho evidencia as repercussões deste tipo de ocupação, referindo o aumento 

de necessidades a satisfazer ao nível das infraestruturas, equipamentos e serviços, como também, o 

possível superlotamento e deterioramento da qualidade de vida urbana. O problema de superlotação, 

segundo o arquiteto, apenas poderá ser solucionado através de uma ação indireta, por meio da 

realização de “(...) extensões ordenadas que possam efetivamente receber o excesso de população 

daqueles locais superlotados.”220.  

 

Na palestra referente às Infraestruturas Urbanas, o engenheiro Manuel de Sousa221 

apresentou os principais problemas, focando-se no Abastecimento de Água e no Sistema de Esgotos 

do Concelho. Na sua opinião, existia um problema de qualidade, e não de quantidade, especialmente 

no que dizia respeito a algumas das principais infraestruturas do aglomerado urbano, como por 

exemplo os arruamentos, os transportes coletivos, os C.T.T., etc. A situação mais alarmante, no 

entanto, dizia respeito aos arruamentos. A malha viária, considerada de “dimensões inconcebíveis” 

devido ao crescimento desregrado da cidade, encontrava-se quase na sua totalidade carenciada de 

remodelação urgente, tornando-se incomportável para o município e a economia local a sua 

conservação222.   

Tanto a história do Abastecimento de Água, como também o Sistema de Esgotos, seguiram 

um caminho mais ou menos paralelo entre si, sendo que a distribuição de água pressupõe a existência 

de uma rede de drenagem de esgotos. No caso concreto do Abastecimento de Água da cidade, o 

engenheiro Manuel de Sousa mencionou os principais projetos e aspirações da Câmara Municipal ao 

longo dos anos, incluindo por fim as últimas concretizações na área. Até 1969, a maior obra de 

distribuição de águas da C.M.F. na cidade teria sido em 1934, com o lançamento 70 Km de tubagens 

em dois anos. Esta rede permaneceu inalterada até 1960, quando se iniciou a execução da primeira 

parte do projeto de Abastecimento de água da Cidade do Funchal, realizado pelo engenheiro Ferreira 

Chaves em 1957. Após oito anos de obras, foi concluído apenas um terço da distribuição prevista (110 

Km), e ainda seria necessário projetar o abastecimento do resto do concelho (sensivelmente 212 Km 

de rede no total), uma vez que o limite da cidade encontrava-se em constante oscilação. O engenheiro, 

por fim, salienta a necessidade de estabelecer um plano de ação que comporte a solução deste 

problema223.  

  

 

 
219 Ibid., pp.24, 25. 
220 Ibid., pp.26, 27. 
221 O dirigente responsável pelos Serviços de Água e Saneamento da Câmara Municipal. 
222 Manuel de Sousa, “Infraestruturas Urbanas”. Colóquio de Urbanismo: Palestras e conclusões das mesas 
redondas (Funchal: CMF, 1969), pp.41-43. 
223 Ibid., pp.44-52. 
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Na palestra seguinte, o arquiteto António Pinto de Freitas (1925-2014)224 refletiu sobre o 

Equipamento Urbano e a sua redobrada importância adquirida na cidade, considerando esta “a parte 

mais valiosa do património comunitário” como consequência da maior concentração urbana. O 

arquiteto descreve a sua função como a de “superestrutura social”, justificando-se a sua existência 

apenas em aglomerados populacionais de grande dimensão, de modo a satisfazer as “necessidades 

básicas de formação, educação, cultura e recreio das populações.”. Argumenta que, “é a qualidade 

desse equipamento, a sua composição e distribuição, o justo equilíbrio entre as necessidades que vão 

surgindo e os serviços que se prestam, que distinguem uma cidade de um simples aglomerado de 

habitações, de que são lamentável exemplo muitas das novas extensões, ou as unidades urbanas 

satélites tristemente designadas por «cidades-dormitório»”225.  

 Nesta época, a Cidade do Funchal registava uma grande concentração urbana, de 

aproximadamente “um terço da população de todo o arquipélago”, manifestando uma situação 

carenciada relativamente à quantidade e qualidade dos equipamentos urbanos, principalmente na 

periferia. Apesar das recentes obras, das quais se destacavam “duas escolas primárias, duas escolas 

secundárias, um estádio, um quartel, um hospital regional em vias de conclusão”, o arquiteto avaliava 

que havia necessidade de renovar estes equipamentos, “quer por falta de adaptação a novas 

exigências funcionais, quer por ser utilizado por um volume de população muito superior àquele para 

que foi previsto inicialmente.” Através de uma análise comparativa entre os dados da população do 

concelho em 1960 e os inquéritos realizados aos equipamentos, António Pinto de Freitas enumera os 

casos de maior deficiência neste setor226.  

O primeiro caso de maior carência, diz respeito à superlotação do Hospital dos Marmeleiros, 

o principal hospital da cidade, ampliado com mais um piso para receber 385 pacientes, no entanto, 

albergando aproximadamente 500 pacientes. Esta situação tornou-se incomportável, surgindo a 

necessidade de realizar em 1959 um projeto para o novo Hospital Regional, ao qual se aguardava a 

conclusão das obras e a sua inauguração para atenuar este déficit com 560 vagas e 12 serviços. Para 

além deste importante tipo de equipamento, o arquiteto salienta a urgência da construção de novos 

equipamentos escolares, nomeadamente creches, jardins de infância, pavilhões desportivos, escolas 

de ensino primário, básico e secundário. Por fim, menciona a necessidade de dotar a cidade de 

espaços de função recreativa e cultural de qualidade, apontando para a importância da ampliação da 

piscina do Lido (muitas vezes superlotada), e a construção de um Centro de Cultura no centro 

urbano227.  

  

  

 
224 Formado em Arquitetura na EBAL em 1957, trabalhou no atelier do arquiteto Nuno Teotónio Pereira (entre 

1948 e 1956), colaborou com o arquiteto Manuel Tainha (entre 1951 e 1957) e participou no Inquérito Popular em 
Portugal. Trabalhou juntamente com José Rafael Botelho no Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal de 
Almada (metade da década de 50, início de 60)  e no Gabinete Técnico de Habitação da Câmara Municipal de 
Lisboa (1960-1962), participando na elaboração do Plano de Urbanização de Olivais Sul. Publicou artigos 
relacionados com o urbanismo e arquitetura em diversas revistas e jornais entre 1960 e 1969.  
225 António Pinto de Freitas, “Equipamento Urbano”. Colóquio de Urbanismo: Palestras e conclusões das mesas 

redondas (Funchal: CMF, 1969), pp.57-59. 
226 Ibid., p.63. 
227 Ibid., p.64-71. 
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 Relativamente à questão da habitação, o doutor Raul da Silva Pereira (1927-)228 começou por 

caracterizar as realidades e preocupações que levaram à elaboração de um plano de urbanização para 

a cidade. Sendo as principais preocupações derivadas do crescimento urbano desordenado, um 

fenómeno que Raul da Silva Pereira considera geral, e resultante da emigração da população do meio 

rural para os aglomerados urbanos à procura de trabalho e de um novo estilo de vida229.  

Como consequência desse crescimento, registou-se um desequilíbrio entre as “necessidades 

de habitação nas zonas urbanas (...)” e a construção de casas, que só por si constituía-se como uma 

parte do problema. Focando no tema da construção de casas, remete para a questão da sua 

implantação, apelando à análise das características do terreno a implantar, de forma a evitar a 

construção em locais inadaptados à função urbana. Segundo Raul da Silva Pereira, o planeamento 

urbano era essencial para a contenção do problema de crescimento desordenado, na medida que, 

promovia o condicionamento da “(...) construção de casas a um conjunto de regras que permitam tirar 

o melhor resultado da utilização do terreno onde elas são implantadas (...)”230. 

 Após uma análise geral dos problemas, salienta a importância da elaboração de um plano de 

urbanização para o Funchal, apresentando dados que comprovam o rápido crescimento da cidade, e 

a caracterizam ao nível socioeconómico. Argumenta que a população do Concelho do Funchal duplicou 

em 50 anos, atingindo a ordem dos 100 mil entre 1911 e 1961, dos quais, 43.000 pertenciam à Cidade 

do Funchal e 57.000 à sua área suburbana. Nesses 50 anos, o principal crescimento do Concelho 

incidiu sobre a periferia da cidade, nas freguesias de São Martinho, Santo António, São Roque, Monte, 

Imaculado Coração de Maria e São Gonçalo. O concelho do Funchal não só concentrava um terço da 

população do arquipélago, como também contribuía para a elevada densidade populacional de 337 

pessoas por Km2 que se registava na Madeira em 1960, correspondente “a quase duas vezes e meia 

a densidade dos Açores e mais de três vezes e meia a do Continente.”. Curiosamente, apesar do 

concelho ser o mais urbanizado da ilha, a presença de dois tipos de estrutura urbana diferentes, uma 

com o predomínio de zonas urbanas contínuas e outra assinalada pela dispersão e a permeabilidade 

com os terrenos agrícolas, tornava o Funchal simultaneamente a área mais urbanizada e agrícola231.  

 A ocupação das zonas periféricas do Funchal, realizada através da construção de “casas 

soltas, por entre poios de bananeiras”, causou problemas ao nível das “vias de comunicação, meios 

de transporte, abastecimento de água e de eletricidade, esgotos, escolas, etc.” A carência de 

infraestruturas básicas e equipamentos nestas freguesias era clara, sobretudo ao confrontar os índices 

de conforto entre a cidade e a restante parte do concelho. De acordo com Raul da Silva Pereira, os 

principais obstáculos à solução do problema da habitação diziam respeito ao: “elevado custo das 

habitações, em relação às possibilidades económicas da maior parte das famílias”, “insuficiente 

disponibilidade de terrenos a preços aceitáveis” e “regimes jurídicos inadequados”. Nesse sentido, 

 
228 Formado em Economia, juntou-se ao Grupo de Investigações Sociais (GIS), mais tarde Instituto de Ciências 

Sociais da Universidade de Lisboa. Em 1984, foi presidente da Comissão Instaladora do Instituto Nacional de 
Habitação.   
229 Raul da Silva Pereira, “Habitação e Urbanismo no Funchal”. Colóquio de Urbanismo: Palestras e conclusões 

das mesas redondas (Funchal: CMF, 1969), p.73. 
230 Ibid., pp.73, 74. 
231 Ibid., pp.74-77. 
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defende que é essencial o controle do preço do solo, como também, o planeamento de “novas áreas 

urbanas, devidamente estruturadas e equipadas.”. Outra solução que apresenta é a “autoconstrução”, 

através de processos menos onerosos, “com o auxílio financeiro e técnico por parte dos poderes 

públicos”. Em qualquer uma das hipóteses, julga que devem existir sobriedade e economia nestas 

soluções, sem sacrificar a qualidade de espaços como arruamentos, logradouros e equipamentos 

fundamentais232.  

O arquiteto Nuno Teotónio Pereira (1922-2016)233 também aborda a questão da habitação no 

Funchal, relacionando-a diretamente com a crise habitacional registada na periferia de Lisboa. Na sua 

opinião, estes novos aglomerados suburbanos, desprovidos de zonas centrais e equipamentos 

complementares, resultaram numa “preponderância patológica, que tanto deforma a estrutura urbana, 

como impossibilita a criação de um ambiente verdadeiramente citadino.”. O “problema da habitação 

para o maior número” a que se refere, não remetia apenas para a questão da quantidade, considerando 

o aspecto qualitativo igualmente importante para a reestruturação de uma “sociedade de base rural 

apoiada em centro urbanos a uma sociedade de raiz urbana.”. Para a solução deste problema de 

quantidade de habitações, que segundo Nuno Teotónio Pereira está na ordem de muitas centenas de 

milhares, apela à construção de “conjuntos urbanos equilibradamente organizados e equipados.”234 

De forma a compreender melhor as questões que afetam a habitação na zona arrabaldina do 

Funchal, comparou a situação desta com a do aglomerado suburbano de Lisboa. Após esta análise 

comparativa, chega a uma conclusão idêntica à do doutor Raul da Silva Pereira, referindo que apesar 

de haver um maior acesso às infraestruturas básicas nas freguesias periféricas do Funchal, “o desnível 

entre as necessidades de habitação e os recursos individuais” são maiores, “dado o alto valor dos 

terrenos aqui praticado, os encargos adicionais que agravam o custo da construção (elevada 

percentagem de materiais importados) e o relativamente baixo nível dos rendimentos familiares.” 

Baseia-se também na descrição da “experiência portuguesa”, nas suas considerações sobre a forma 

de “construir para o maior número”, mencionando vários regimes de construção de casas que 

possibilitaram a construção de bairros como o de Alvalade e o de Olivais. Finaliza a sua palestra 

referindo que o problema presente no Funchal só poderá ser resolvido através da contribuição de 

recursos públicos e privados, no quadro de um desenvolvimento urbano ordenado que promova a 

construção de unidades de habitação (reduzindo os encargos de urbanização e infraestruturas)235.  

 

Na palestra sobre a “Defesa e Recuperação da Área Urbana Histórica”, o arquiteto Cabeça 

Padrão (1921-1993)236 enquadra o panorama de ação deste tema, abordando as conclusões retiradas 

 
232 Ibid., pp.77-86. 
233 Formado na Escola de Lisboa em 1948, trabalha enquanto estudante no atelier de Carlos Ramos. Inicia a sua 
atividade como arquiteto da Federação das Caixas de Previdência, elaborando projetos de habitação social. Para 
além das diversas obras realizadas, desde a habitação a espaços religiosos, desenvolveu uma reflexão teórica 
sobre a arquitetura nacional e foi autor da tradução da Carta de Atenas de Le Corbusier em 1943. 
234 Nuno Teotónio Pereira, “Habitação para o Maior Número”. Colóquio de Urbanismo: Palestras e conclusões das 
mesas redondas (Funchal: CMF, 1969), pp.87, 88. 
235 Ibid., pp.88-100. 
236 Diplomado em Arquitetura e Urbanismo pela ESBAL (1952), ingressou na Direção Geral de Serviços de 
Urbanização do Ministério das Obras Públicas (1956) e foi nomeado chefe do Serviço de Defesa e Recuperação 
da Paisagem Urbana em 1968, parte integrante da Direção Geral de Planeamento Urbanístico. Em 1962 foi 
bolseiro do Instituto de Alta Cultura e do British Council para o estudo da preservação e recuperação de núcleos 
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do Colóquio de Lisboa realizado em 1968 (interessado na Salvaguarda dos Sítios Históricos e da 

Paisagem), refletindo sobre esta temática no geral e exemplificando casos concretos ao nível nacional 

e internacional. Após o seu enquadramento, foca-se no caso concreto do Funchal que na definição do 

seu Plano Diretor considera a “(...) classificação, defesa e recuperação da sua área urbana histórica 

(...)”, baseando-se “(...) no minucioso inquérito que o Dr. Aragão Mendes Correia realizou para cada 

prédio de valor da cidade, para cada seu espaço urbano de qualidade (...)”. Em função deste inquérito, 

foi produzido um mapa que “define as áreas sensíveis da cidade e sumariamente assinala as 

dissonâncias e valores que nelas se notaram.” Este estudo, apesar de não oferecer qualquer política 

de solução, representa uma base fundamental orientadora das ações futuras. A definição e 

salvaguarda da área histórica classificada era necessária no caso do Funchal, Cabeça Padrão 

retratava a atitude do “funchalense d’hoje”, repreendendo a indiferença e desamor com que destruíam 

“valores positivos” como o património, para a construção “desvalores”, apenas rentáveis do ponto de 

vista individual. Na opinião do arquiteto, no futuro, “se desperto no funchalense o amor pela sua cidade 

velha”, este poderá inspirar-se nos processos de recuperação adotados na Inglaterra e em França, um 

baseado no financiamento de “grants” e outro na criação de corporações com base financeira bancária, 

responsáveis pelos projetos de recuperação e a sua construção237.  

 

O tema das “Zonas Verdes na Paisagem Urbana” foi abordado pelo arquiteto paisagista 

Fernando Pessoa (1937-)238. Num primeiro momento introduz este tema, descrevendo a sua evolução 

na cidade (desde as primitivas cidades medievais até ao século XX), o seu papel cada vez maior no 

meio urbano e os seus benefícios ao nível do clima, da atmosfera, e do psíquico das populações, 

frisando que estes “não são espaços desperdiçados, são espaços ganhos a favor do bem-estar geral”. 

A seu ver, a estrutura verde urbana da época deveria assentar na definição de espaços contínuos, 

ligando “não só os novos núcleos habitacionais planeados, mas também ocupando os vales e as linhas 

de altura”, funcionando como “espaços radiais de ligação à paisagem envolvente.”. Os parques e os 

jardins (públicos ou privados) deverão ser protegidos, principalmente aqueles nas zonas mais antigas 

das cidades239. 

Na sua análise sobre as zonas verdes do Funchal, considerou notável o realce que os terraços 

de culturas, as quintas, os jardins e os maciços de arvoredos adquiriam na encosta da cidade, 

tornando-a numa autêntica cidade-jardim. O seu inquérito, contudo, foca-se no estudo dos espaços 

verdes públicos e privados, deixando de parte a área agrícola (ainda considerável no concelho). No 

que diz respeito às zonas verdes públicas, verifica que estas eram poucas e de dimensões reduzidas, 

comparativamente às quintas e os jardins particulares. Na sua opinião, “algumas destas são 

 
urbanos antigos na Inglaterra e Escócia, e ainda, nos anos 60 realizou diversos estudos para a região do Algarve, 
destacando-se o estudo para a cidade de Albufeira.  
237Cabeça Padrão, “Habitação para o Maior Número”. Colóquio de Urbanismo: Palestras e conclusões das mesas 
redondas (Funchal: CMF, 1969), pp.117-121. 
238 Fundador do Serviço Nacional de Parques e Reservas (atual Instituto da Conservação da Natureza e Florestas) 
e do curso de Arquitetura Paisagista na Universidade do Algarve, foi também autor de importantes publicações 
nesta área. Este discípulo do arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, elaborou estudos paisagísticos para o 
Algarve, Gerês e Madeira.  
239 Fernando Pessoa, “Zonas Verdes na Paisagem Urbana”. Colóquio de Urbanismo: Palestras e conclusões das 
mesas redondas (Funchal: CMF, 1969), pp.126-132. 
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verdadeiras obras de arte de jardins pelo seu enquadramento, riqueza de espécies botânicas e traçado 

orientado para a situação panorâmica em que se encontram”. Como exemplo, menciona quintas como 

a da Palmeira, Achada, Boa Vista, Til, Palheiro Ferreiro, São Roque, etc., salientando a importância 

de preservar e integrar estes espaços na cidade (alguns já em estado de ruína), de modo a resguardar 

a identidade destes lugares indispensáveis à história e cultura do Funchal240.  

Os espaços verdes públicos, embora existissem em menor número e área que os restantes, 

eram considerados da mesma forma lugares de interesse para a cidade. Fez referência ao Jardim 

Municipal, o Campo da Barca, a Praça de Tenerife, a Quinta das Cruzes e o Jardim Botânico, 

salientando a importância da área que compunha o Parque da Cidade, a Quinta Vigia e a Quinta da 

Nossa Senhora das Angústias, um conjunto de inestimável valor para o Funchal, que apesar de não 

possuir uma escala compatível relativamente à dimensão da cidade, era o maior e o mais belo parque 

urbano. Definiu ainda algumas zonas de caráter sensível que exigiam um cuidado especial no seu 

tratamento, evidenciando algumas situações registadas nos vales das ribeiras que desaguam no 

Funchal, linhas de água, envolvente da Fortaleza do Pico e da Fortaleza de São Tiago, entre outros241.   

Tendo em conta os dados obtidos nesta investigação, apresentou um mapa esquemático da 

sua proposta de compartimentação verde do Funchal, de base para a realização de estudo mais 

pormenorizado e rigoroso no futuro. Na cidade antiga propõe, se possível, o aumento das zonas verdes 

devido à elevada concentração de área coberta e de tráfego, apelando ao encontro de uma solução 

relativamente aos jardins particulares considerados necessários para a cidade. Quanto às áreas 

suburbanas sugere a preservação das manchas verdes mais importantes, como quintas ou terrenos a 

urbanizar, havendo a necessidade de um estudo urbanístico compatível com a envolvente.  

A definição exata dos espaços a intervir, a seu ver, é essencial, principalmente no caso dos 

vales das ribeiras, da zona envolvente da Fortaleza do Pico, do estádio e do novo hospital em 

construção. No caso dos vales seriam realizadas vastas alamedas arborizadas, quanto ao estádio de 

futebol e o novo hospital, estes estariam implantados em zonas predominantemente verdes, de modo 

a integrar estas construções num ambiente repousante e saudável. As restantes manchas verdes 

correspondiam a possíveis parques, jardins e matas, para os quais deveria de haver soluções 

urbanísticas adequadas242.  

 

7.3. Plano Diretor do Funchal 

  

 Na conclusão deste ciclo de palestras, o arquiteto José Rafael Botelho expõe os seus planos 

para o Funchal, referindo as várias exigências de expansão, regeneração e renovação a serem 

satisfeitas, com base em programas e planos de ordenamento. A seu ver, estas necessidades 

deveriam ser consideradas globalmente e integradas numa visão de conjunto, algo de que tomou 

especial consciência durante a sua participação neste Colóquio. De entre as várias carências a 

colmatar, considera urgente: “a construção de habitações, incluindo designadamente as destinadas 

 
240 Ibid., pp.134, 135, 138. 
241 Ibid., pp.136, 138, 139. 
242 Ibid., pp.139-141. 



 

59 
 

aos economicamente mais débeis”; “a conservação dos principais valores existentes, quer edificados 

quer naturais”; “a melhoria das condições de circulação e de transportes públicos”; “a regeneração e 

renovação de áreas insalubres, deterioradas ou inadaptadas às exigências atuais da vida da cidade”; 

“previsão de novas áreas propícias à fixação de novas fontes de trabalho, nomeadamente indústrias”; 

“a valorização e incremento das formas de recreio, especialmente ao ar livre”; “a melhoria e 

alargamento das redes dos serviços públicos”; “a criação de escolas primárias e outros 

estabelecimentos de ensino e culturais”243.  

Na sua opinião, estas necessidades deveriam atender à condição evolutiva da cidade, 

decorrente não só do crescimento da população, mas também da evolução social e económica. Como 

consequência, o planeamento da cidade deverá de ser flexível e dinâmico, e deverá estabelecer uma 

estrutura geral apropriada. De acordo com o arquiteto, “a satisfação desta dupla exigência: por um lado 

de previsão e maleabilidade em relação ao futuro, e por outro de realização de desenvolvimentos 

parciais que integrem em cada momento as necessidades presentes, exige a utilização de planos e de 

meios de ação apropriados.” Com um foco nas operações urbanísticas exigidas pela evolução e 

melhoria das condições de vida do aglomerado, reconhece como essencial: a expansão habitacional, 

a criação de novas vias ou melhoria das existentes, a criação de equipamento (infraestruturas e 

superestruturas), e o desenvolvimento do turismo244 (Figura 64).  

Para a realização dessas operações urbanísticas, Rafael Botelho adotou vários critérios base, 

começando por enumerar aqueles que considerava importantes na estruturação e zonamento da 

expansão do aglomerado. Os critérios diziam respeito ao desenvolvimento integrado destas áreas em 

continuidade com a urbe, segundo de linhas força convergentes ao centro urbano, e ao favorecimento 

de uma maior maleabilidade na definição destas áreas sujeitas a planos parciais, procurando 

estabelecer zonas de ocupação mista no geral e algumas áreas preferenciais para a localização de 

certas funções. Define a zona oeste do aglomerado urbano (freguesia de São Martinho) como a 

principal zona de expansão da cidade, propícia a uma estruturação urbanística adequada, devido à 

sua fraca ocupação edificada, boas condições de acesso e o possível aproveitamento da frente mar 

para fins turísticos e recreativos. Para a revitalização do centro, Rafael Botelho propôs o 

aproveitamento de algumas áreas centrais, deficientemente utilizadas ou suscetíveis de edificação, 

favorecendo uma ocupação mista de funções habitacionais, recreativas e administrativas com os 

respetivos equipamentos e acessos245 (Figura 65).  

Na estruturação da rede viária, houve a intenção de traçar vias que permitissem o 

atravessamento da cidade e a sua comunicação com o resto da região, satisfazendo por sua vez as 

necessidades de acesso ao porto ao nível local e regional. A diversidade e a maleabilidade da estrutura 

viária também foi um ponto importante, pois, com o estabelecimento de um maior número de conexões 

não só favorecia um maior número de percursos possíveis, como também, evitava a convergência do 

tráfego, permitindo o escoamento do centro. Procurou também responder às necessidades de 

 
243 José Rafael Botelho, “Realizações Urbanísticas e Programação”. Colóquio de Urbanismo: Palestras e 
conclusões das mesas redondas (Funchal: CMF, 1969), pp.143,144. 
244 Ibid., pp.144, 145. 
245 José Rafael Botelho, “Realizações Urbanísticas e Programação”. Colóquio de Urbanismo: Palestras e 
conclusões das mesas redondas (Funchal: CMF, 1969), pp. 146, 147; José Rafael Botelho, “O Plano Director da 
cidade do Funchal”. Arquitectura, nº114,1970, pp.54, 55. 
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zonamento de áreas verdes, propondo a valorização das “linhas de vale, e procurando uma 

comparticipação apropriada que acentue e favoreça com largas manchas de vegetação o valor 

paisagístico do anfiteatro”246.  

No seu Esboceto, realizado em 1968, havia definido algumas operações urbanísticas 

referentes às circulações, às novas expansões e à renovação das zonas centrais. No que diz respeito 

à circulação, traçou vias de acesso ao novo quartel e ao Hospital Regional, uma via distribuidora este-

oeste desde o Campo da Barca ao Hospital Regional, a ligação dos dois troços da avenida 5 de 

Outubro e as Saídas este e oeste da cidade. Propôs a renovação de vários troços do centro urbano, 

nomeadamente: a zona compreendida entre o Bairro de Santa Luzia, o Liceu, a Ribeira de João Gomes 

e a Rua Conde de Carvalhal (Figura 62); o quarteirão entre a Ribeira de Santa Luzia e a Rua dos 

Ferreiros que impede o prolongamento da Avenida 5 de Outubro; e a zona abrangida pela via de 

distribuição este-oeste. Sugeriu o desenvolvimento de uma zona de interesse turístico e recreativo 

segundo a Estrada Monumental, entre a Rua do Gorgulho e a Praia Formosa, uma zona 

predominantemente habitacional junto ao novo Quartel e o novo Hospital247.  

Os dimensionamentos das operações previstas tiveram em consideração o fator demográfico 

e os condicionalismos urbanísticos impostos. Com base no crescimento estimado de 35.000 habitantes 

até 1990 no concelho do Funchal, determinou as necessidades de habitação, equipamento 

complementar e as áreas a atribuir a cada tipo de zoneamento (A ou B). No caso da Habitação, 

provando-se difícil cumprir com a satisfação integral de 350 hectares, propôs o estabelecimento de um 

programa mínimo de 600 a 800 fogos anuais, com a realização do respetivo equipamento 

complementar. Referiu que este programa admitia a construção de 500 fogos anuais por iniciativa 

pública e 280 por iniciativa privada, mencionando as obras no bairro da zona do hospital (240 fogos), 

as habitações económicas realizadas pela Federação das Caixas de Previdência (143 fogos) e ainda 

uma experiência de autoconstrução destinada a famílias com poucos recursos (140 fogos). Quanto 

aos equipamentos complementares, foca-se na carência de equipamentos escolares do ensino 

primário, prevendo a reinstalação e criação de novas unidades convenientemente distribuídas sobre a 

área de influência248.  

 Cria ainda algumas metas a atingir relativamente ao Turismo e Recreio, sugerindo um 

aumento significativo da capacidade hoteleira (de 3500 para 15000) através da definição de várias 

zonas de ocupação mista e exclusiva a hotéis, e a criação de zonas públicas destinadas ao recreio, de 

preferência na frente-mar entre a piscina do Lido e a Praia Formosa249 (Figuras 66 e 67).   

 De acordo com Rafael Botelho, as realizações destas previsões urbanísticas exigem estruturas 

e meios de ação eficientes, provando-se necessário definir não só um plano base flexível, exprimindo 

com clareza as principais operações a realizar, mas também um programa de ação corretamente 

programado no tempo, que tome em consideração as implicações financeiras, técnicas, administrativas 

e políticas destas obras de transformação. Por estas razões, considera necessário enveredar por um 

 
246 Ibid. 
247 José Rafael Botelho, “Realizações Urbanísticas e Programação”. Colóquio de Urbanismo: Palestras e 
conclusões das mesas redondas (Funchal: CMF, 1969), pp.148, 149. 
248 José Rafael Botelho, “O Plano Director da cidade do Funchal”. Arquitectura, nº114,1970, pp.55, 59. 
249 Ibid., p.60. 
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urbanismo operacional, caraterizado pelo escalonamento das operações necessárias ou prioritárias, a 

avaliação dos meios de realização do setor privado ou público, e a definição de um «planning» que 

garante a continuidade, coordenação e controle efetivo dos empreendimentos financiados pelos 

mesmos setores. De modo a implementar o urbanismo operacional mencionado, definiu no plano as 

várias fases de realização e prioridade das operações previstas, principalmente no caso das 

circulações, renovações e expansões da cidade250.  

O plano diretor foi aprovado em 23 de março de 1973, considerando-se uma referência de 

natureza percursora no país, no que diz respeito à participação pública nos processos urbanísticos251 

(Figuras 66 e 67). Após a elaboração do plano, o arquiteto manteve-se ligado à cidade ainda por algum 

tempo, sendo responsável pelo projeto do conjunto residencial “Bairro da Nazaré”, e a reabilitação da 

piscina do Lido.  Por fim, em 1984-85, foi convidado a estudar os problemas urbanísticos do centro 

histórico da cidade252.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
250 José Rafael Botelho, “O Plano Director da cidade do Funchal”. Arquitectura, nº114,1970, p.53; José Rafael 
Botelho, “Realizações Urbanísticas e Programação”. Colóquio de Urbanismo: Palestras e conclusões das mesas 
redondas (Funchal: CMF, 1969), pp.151-155. 
251 Rui Campos Matos, “Uma ideia de cidade”. Plano Rafael Botelho: Funchal 1969/72 (Funchal: Delegação da 
Madeira da Ordem dos Arquitectos, 2015), p.13. 
252 Francisco Pires Keil Amaral, “Memórias (Boas) do Plano Diretor do Funchal. 1969-1971”. Plano Rafael Botelho: 
Funchal 1969/72 (Funchal: Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitetos, 2015), p.24. 
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7.4. Hospital Regional do Funchal 

 

Pela Lei 2011 de 2 de abril de 1946, foi criada a Comissão das Construções Hospitalares 

(CCH) do Ministério das Obras Públicas, tendo como competências o estudo, projeto, construção, 

ampliação, adaptação, restauro, conservação e equipamento dos estabelecimentos hospitalares.253 Na 

sequência desta importante lei, “o país foi dividido em 3 zonas: Norte, Centro e Sul”, e estas zonas por 

sua vez, “subdividiram-se em regiões (correspondentes em geral aos distritos) e sub-regiões (área 

coincidente com os concelhos)”254. A hierarquia dos vários equipamentos de assistência hospitalar 

baseou-se nesta mesma divisão, sendo que, os Hospitais Centrais destinavam-se às sedes de cada 

zona (Lisboa, Porto, Coimbra), os Hospitais Regionais a cada distrito e os Hospitais Sub-regionais a 

cada concelho. Ao nível funcional, o que distinguia os Hospitais Centrais dos Regionais era a sua 

disposição de “especialidades raras” e a dedicação de “parte da sua atividade à investigação e ao 

ensino”. Os Hospitais Regionais255 seriam dotados de serviços gerais de medicina e cirurgia, como 

também as especialidades correntes, podendo ser instaladas outras especialidades indispensáveis.256 

O programa de “renovação do parque hospitalar” da Comissão de Construções Hospitalares era 

fundamentalmente baseado nos objetivos anunciados no III Plano de Fomento para 1968-1973257, 

onde era referida a intenção de construir um total de quinze hospitais regionais: “três (Beja, Bragança 

e Funchal) em vias conclusão e seis (Faro, Portalegre, Castelo Branco, Viana do Castelo, Aveiro e 

Évora) em fase de elaboração do projeto ou início de obras”.258  

Nesta Comissão colaboraram os arquitetos: Viana de Lima (1913-1991) no Hospital de 

Bragança (1948), Raúl Chorão Ramalho (1914-2002) no Hospital de Beja (1964) e Viana de Castelo 

(1970), e Eduardo Valente Hilário (?)259 no Hospital do Funchal (1959)260. Nestes novos hospitais 

denota-se o abandono “do modelo pavilhonar, que regulou os hospitais do século XIX”, optando por 

uma organização do equipamento compacta e em altura261. Comparando o Hospital do Funchal com 

os restantes, é possível verificar de imediato a sua maior escala, tanto ao nível da altura como também 

da sua capacidade. Embora localizado num terreno com algum declive, à semelhança do Hospital de 

Viana do Castelo, não foi adotada uma organização que conciliasse o volume do edifício à pendente 

de forma a atenuar o seu impacto na paisagem, optando em contrapartida pela concentração da maior 

parte do equipamento no volume central de 14 pisos. 

A construção do primeiro Hospital Distrital na Madeira era urgente. O principal equipamento 

hospitalar que o concelho do Funchal disponha era o Hospital dos Marmeleiros, originalmente um 

Sanatório Popular alemão adaptado à função de hospital em 1930, que, apesar da sua recente adição 

 
253 Francisco Teves, Nota Histórica, 23.11.2005. Projeto de Investigação FCT_CuCa_RE. 
254 Segundo o Decreto de Lei 36.600 de 22 de novembro de 1947. 
255 Cuja designação foi substituída por “Hospital Distrital” no Decreto Lei 413/79 de 27 de setembro.  
256 Paula Melo, Evolução dos Edifícios Hospitalares em Portugal, VII Seminário das Instalações e Equipamentos 
de Saúde, maio de 1994, p.14. FCT_CuCa_RE. 
257 Arquitectura, nº117-118, 4ª série, (Set.-Dez. 1970). FCT_CuCa_RE.   
258 III Plano de Fomento para 1968-1973, p.195. FCT_CuCa_RE. 
259 Existe pouca informação sobre a obra deste arquiteto, apenas pode-se afirmar que era um arquiteto da 
Comissão das Construções Hospitalares e que na década de 70 chefiou a divisão de equipamento desta comissão. 
260 Ficha IAPXX C200670 Centro de Reabilitação e Sanatório Hélio Marítimo da Figueira da Foz. FCT_CuCa_RE  
261 “A banalização dos meios mecânicos, elevador e ar condicionado, veio valorizar as soluções verticais que 
cumpriam as exigências funcionalistas e higienistas promovidas pelo movimento moderno”. 
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de um piso apenas tinha capacidade para 385 camas, quando eram necessárias 500. A superlotação 

e a distância do equipamento ao centro urbano tornaram esta situação incomportável, uma vez que, 

tanto o concelho do Funchal como o resto da ilha dependiam dos seus serviços. O Hospital Distrital do 

Funchal tinha como objetivo servir a população da ilha da Madeira, que rondava os 269 mil habitantes 

em 1960, dos quais, 99000 pertenciam ao Funchal262. Atendendo a esta situação, e tendo em conta 

que as previsões para a população do Funchal em 1985 atingiam os 204 392 (sem contar com a 

população dos concelhos vizinhos)263 era necessário intervir264.  

A carência destes equipamentos, enunciada nos Colóquios de Urbanismo de 1969, já tinha 

sido detetada em 1959, ano em que surgiram os primeiros estudos de implantação para o novo Hospital 

Regional. Na altura, já era evidente a situação problemática do Hospital dos Marmeleiros, localizado 

numa área distante do centro urbano, com acesso difícil e sinuoso, e sem possibilidade de ampliação 

devido à falta de terreno disponível. Estas circunstâncias levaram à escolha de um terreno, em 1960, 

localizado na zona poente da cidade, num local mais próximo, e com melhores possibilidades de 

acesso, junto ao sítio da Cruz de Carvalho. Apesar da proximidade deste local a uma das vias mais 

modernas da cidade, a Avenida do Infante, ainda era um local predominantemente rural, de acesso 

limitado, composto por habitações e vastos terrenos agrícolas (Figuras 71, 72 e 73).  

O programa que serviu de base ao estudo do anteprojeto inicial, realizado pela Comissão de 

Construções Hospitalares, planeava a construção de unidade hospitalar de forma alongada no sentido 

Noroeste-Sudoeste, a favor da inclinação acentuada do vale do Ribeiro Seco (Figura 68). No entanto, 

após o estudo de prospeção do solo levado a cabo pelo L.N.E.C., chegou-se à conclusão de que 

existiam partes do terreno cobertos por solos argilosos de grandes espessuras, que impossibilitavam 

o suporte das cargas previstas para o edifício e que poderiam causar deslocações no terreno. As 

condições do solo associadas à dimensão reduzida do terreno e a sua limitação a poente pelo vale, 

resultaram na escolha de um desenvolvimento dos edifícios em altura, com a sua implantação em 

zonas de reduzida espessura do solo argiloso265. 

Estas circunstâncias e as sucessivas alterações do programa inicial realizado em 1960 

influenciaram o projeto realizado por Eduardo Valente Hilário, arquiteto responsável da Comissão de 

Construções Hospitalares (Figura 69). A sua proposta final consistiu no traçado de um edifício principal 

orientado a sul, composto por um bloco central de 14 pisos (zona 2), um edifício de 3 pisos ligado a 

norte (zona 1), outro edifício de 2 pisos ligado a sul (zona 3), e ainda um edifício anexo266 (Figura 70). 

O corpo austero e de maior destaque na paisagem (zona 2), caracteriza-se por um volume central de 

forma paralelepipédica ligada a duas alas, uma a este e outra a oeste, ligeiramente rodadas para o 

centro criando uma planta côncava em V para o sul e direcionando a vista dos quartos para a zona 

oeste da cidade e o oceano. Na leitura desta fachada Sul, regista-se a ideia de módulo repetido, 

expresso pelo destaque dos elementos verticais e horizontais da construção em betão (pilares e vigas), 

como também na linguagem regular, simétrica e austera dos vãos, de dimensões contidas nas duas 

 
262 Raul da Silva Pereira, “Habitação e Urbanismo no Funchal”. Colóquio de Urbanismo: Palestras e conclusões 
das mesas redondas (Funchal: CMF, 1969), p.75. 
263 O concelho da Calheta tinha 21 799 habitantes e o concelho de Câmara de Lobos 29 759 habitantes. 
264 Eduardo Valente Hilário, “Hospital Regional do Funchal”. Arquitectura, nº117-118, (Set.-Dez. 1970), p.190. 
265 Memória Descritiva da construção do Hospital Distrital do Funchal, 1960?. AHMOP. 
266 Eduardo Valente Hilário, “Hospital Regional do Funchal”. Arquitectura, nº117-118, (Set.-Dez. 1970), p.190, 191. 
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alas (provavelmente para evitar o impacto da forte exposição solar nas enfermarias), ao contrário das 

dimensões dos vãos no volume central, que são sombreados por amplas varandas (Figura 74) 

Quanto à organização funcional deste conjunto de edifícios, é no bloco central (zona 2) que se 

concentram as principais funções administrativas e de apoio à cura como consultórios, internamentos, 

terapia, refeitórios etc., no edifício adjacente a norte (zona 1) situam-se os blocos operatórios, bancos 

de urgência e capelas mortuárias, e por fim, no edifício adjacente a sul (zona 3) as consultas externas 

e oficinas267 (Figura 26). No caso concreto do edifício central, as circulações verticais (escadas e 

elevadores) localizam-se na zona norte do edifício, no centro deste e nos dois volumes destacados 

das alas este e oeste (Figura 75).  

Para a construção deste conjunto de edifícios, optou-se pela realização de uma estrutura 

resistente de betão armado, em sistema porticado, sendo os pavimentos e coberturas também 

formados por lajes de betão armado, as paredes divisórias em alvenaria de tijolo e as paredes 

exteriores em alvenaria de tijolo com panos duplos.268 As obras tiveram início em 1963, seguindo um 

ritmo relativamente lento até a implementação do Plano Intercalar de Fomento (1965-1967), que veio 

a acelerar o andamento das obras. O arquiteto atribuiu o atraso das primeiras etapas da construção, 

às “dificuldades de um tipo de construção muito especializada fora do continente (materiais, mão-de-

obra especializada, etc.)” e às sucessivas alterações do programa. Em 1971 registou-se a conclusão 

das três zonas do hospital, prevendo-se a sua inauguração em 1973, após o fornecimento e montagem 

do equipamento.269  

 Ao mesmo tempo que se concluíam as obras do Hospital, iniciavam-se os primeiros trabalhos 

de alargamento e construção de novas vias de acesso ao equipamento de saúde.270 Como já foi 

mencionado, este foi um dos principais pontos referidos no plano do arquiteto Rafael Botelho, que tinha 

em vista melhorar a acessibilidade à unidade hospitalar através da realização da via distribuidora este-

oeste, facilitando o atravessamento da cidade. Para além desta importante via, já era a intenção do 

arquiteto Eduardo Valente Hilário, em 1959, a construção de um outro arruamento que possibilitava o 

acesso direto entre a Avenida do Infante e o Hospital (Figura 68). Uma versão mais retilínea deste 

arruamento veio a ser proposta no plano diretor da cidade, sendo mais tarde a versão construída.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
267 Ibid. 
268 Anteprojecto do novo edifício do Hospital Regional do Funchal (1960) AHMOP: P3035. 
269 Eduardo Valente Hilário, “Hospital Regional do Funchal”. Arquitectura, nº117-118, (Set.-Dez. 1970), p.190, 191. 
270 Ibid. 
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Conclusão  

  

 A partir desta investigação foi possível identificar vários momentos chave relativamente à 

evolução urbana da cidade do Funchal em função dos espaços de cura. Numa primeira fase, a partir 

de meados do século XIX, registava-se uma considerável procura deste destino para a cura de 

doenças de foro pulmonar. Como consequência, ocorreram profundas transformações no centro 

urbano e na periferia para acomodar este fluxo de turismo terapêutico. A presença desta nova atividade 

contribuiu para o início do processo de expansão da cidade em duas vertentes: o centro urbano e a 

periferia. Embora fosse notável o adensamento da malha urbana do centro, o maior crescimento 

registou-se na periferia, resultando numa nova paisagem composta principalmente por quintas, hotéis 

e sanatórios espalhados ao longo da encosta usufruindo dos maravilhosos espaços verdes de jardim. 

Como consequência deste crescimento, surgiram dois importantes aglomerados destinados à cura, 

um localizado na zona a oeste da cidade e outro na zona nordeste, vocacionados respetivamente para 

o tratamento da doença por meio da ação do clima marítimo e montanhoso. Nesta fase é clara a 

formação de uma nova identidade da cidade relacionada com a cura, no entanto, com o início da 1ª 

Guerra Mundial este processo é interrompido.  

 A fase seguinte é marcada por um período de crise geral, onde se destacam problemas de 

habitação, higiene pública, desemprego e fome. Esta situação carenciada contribuiu largamente para 

o elevado número de doentes afetados pela tuberculose, motivando a edilidade funchalense a solicitar 

ao arquiteto Carlos Ramos, em 1931, um conjunto de projetos para a cidade, incluindo um pavilhão 

para os tuberculosos. Este projeto moderno com influências art déco, a ser implantado a 360 m de 

altitude no aglomerado a nordeste da cidade não veio a ser construído, no entanto, considera-se que 

poderá ter servido de referência para o projeto seguinte. O projeto para o Sanatório dr. João de Almada 

do arquiteto Vasco Regaleira, como conhecemos hoje, surgiu no contexto de um programa nacional 

de armamento antituberculoso, lançado pela comissão executiva da A.N.T. em 1934, com o objetivo 

de construir “espaços de tratamento da tuberculose, divididos entre sanatórios, hospitais, hospitais-

sanatórios, preventórios e dispensários, por todo o Portugal”271. Esta ação não se restringiu apenas à 

construção de um edifício da tipologia de hospital-sanatório no Monte, registando-se mais tarde a 

construção de um preventório nas suas proximidades, e de outros espaços de apoio à saúde pública 

como dispensários na cidade (caso do dispensário do Campo da Barca).  

Para além da construção de equipamentos de saúde, também foi essencial a ação de 

modernização da cidade levada a cabo pelo Dr. Fernão de Ornelas, que possibilitou a abertura de 

importantes avenidas, largos, jardins e praças, contribuindo para uma melhor ventilação e higiene 

pública na cidade. Neste processo de transformação, a presidência da edilidade funchalense solicita 

ao arquiteto paisagista Caldeira Cabral um conjunto de obras importantes para a reformulação da 

paisagem urbana, destacando-se o projeto para um significativo Parque Público destinado ao recreio 

e lazer da população residente e o prolongamento da Avenida do Mar. Também o Estudo de 

Remodelação da Zona Marginal da Cidade, realizado pelo arquiteto urbanista Faria da Costa em 1945, 

 
271 Mariana Pereira, Dispensários: A Arquitetura da Luta Antituberculose (Porto: Universidade do Porto, 2012) p.19 
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foi essencial para a abertura de novas vias e praças, possibilitando a comunicação, ventilação e 

salubridade no centro urbano.  

A terceira fase é marcada pela “identificação da estreptomicina”272 em 1943, e a criação da 

Comissão das Construções Hospitalares do Ministério das Obras Públicas em 1946, que teve como 

consequência a construção do Hospital Distrital do Funchal (mais tarde denominado Hospital Regional 

do Funchal) e a inevitável reconversão dos equipamentos de assistência à tuberculose anos mais 

tarde. O projeto do Hospital Distrital do Funchal da autoria do arquiteto Eduardo Valente Hilário, 

elaborado em paralelo com os projetos dos Hospitais de Beja e Bragança, era urgente e tinha como 

objetivo satisfazer as necessidades da região ao nível da saúde. Por estas razões e pelas previsões 

de crescimento alarmante da população no concelho do Funchal, o equipamento construído 

apresentava-se como um “enorme volume de construção” em comparação com os restantes 

equipamentos desta tipologia.  

O crescimento alarmante da população previsto para 1985273 associado à ocupação 

desordenada da periferia, ao congestionamento das vias de comunicação e à falta de equipamentos 

públicos, tiveram como consequência a instauração de uma política urbana levada a cabo pela Câmara 

Municipal do Funchal. Sendo da responsabilidade da Câmara a elaboração de planos, que orientassem 

a evolução e o desenvolvimento físico da cidade para o novo ciclo do turismo, foi convidado o arquiteto 

José Rafael Botelho a participar neste processo de transformação, contribuindo com a elaboração de 

um Plano Diretor para a cidade. Foi no contexto deste plano que se desenvolveram mecanismos de 

ação e participação pública como o Colóquio de Urbanismo de 1969, no qual participaram vários 

arquitetos, engenheiros e doutores especializados em matérias do planeamento urbano.  Resultou 

deste processo um Plano Diretor que integra todas as exigências ao nível da habitação, dos 

equipamentos, da circulação e dos espaços verdes, como também, um plano que procura preparar a 

cidade para a atividade turística dotando-a de áreas hoteleiras e de recreio. Este plano é uma 

referência de natureza percursora no país, principalmente no que diz respeito à participação pública 

nos processos urbanísticos. 

Através da análise das três fases de desenvolvimento identificadas, considera-se que, de facto, 

o Funchal tinha as características de uma cidade-sanatório. Intimamente relacionada com os espaços 

de cura resultado das caraterísticas que qualificavam a cidade como um sanatório natural. A 

descoberta da cura para a tuberculose alterou o paradigma. De qualquer modo, foram os primeiros 

espaços de cura, como os hotéis e quintas, associadas às qualidades do clima, que possibilitaram a 

reinvenção da cidade para um destino de turístico de qualidade a nível mundial. Espera-se que o 

conhecimento destes importantes espaços venha a contribuir para uma prática de reabilitação 

responsável, tendo em conta o valor arquitetónico e patrimonial dos edifícios e da sua envolvente.  

 

 

 
272 André Tavares, Arquitectura Antituberculose: trocas e tráficos na construção terapêutica entre Portugal e Suíça. 
(Porto: FAUP Publicações, 2005), p..262 
273 As previsões para a população do Concelho do Funchal em 1985 atingiam os 204 392 (sem contar com a 
população dos concelhos vizinhos), sensivelmente o dobro da população registada em 1960. (Eduardo Valente 
Hilário, “Hospital Regional do Funchal”. Arquitectura, nº117-118, 4ª série, (Set.-Dez. 1970), p.190) 
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Anexos 
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Figura 2: Divisão administrativa dos concelhos da ilha da Madeira, destacando-se os limites 

do concelho do Funchal (adaptado de Google Maps). 
Figura 3: Freguesias do concelho do Funchal (adaptado de Google Maps). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1: Localização geográfica do Arquipélago da Madeira (adaptado de Google Maps). 
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Figura 5: Planta da cidade do Funchal com o estudo do sistema defensivo (1567-1570) (fonte: ARM). Figura 6: Mapa da cidade do Funchal na 1ª metade do século XIX (fonte: autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4: Mapa das caraterísticas topográficas e hidrográficas do Funchal. (adaptado do Colóquio de Urbanismo de 

1969). 
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Figura 9: Vista panorâmica da cidade em 1890 

(fonte: AHM, Imagens Antigas do Funchal 

Urbano). 

Figura 10: Funchal visto do Caminho de Ferro do 

Monte (fonte: AHM, Imagens Antigas do Funchal 

Urbano). 

Figura 7: Praça da Rainha (atual Avenida do Mar) 

em 1874 (fonte: AHM, Imagens Antigas do Funchal 

Urbano). 

Figura 11: Quinta Margarida, na Rua dos Ilhéus 

(fonte: Matos, As Origens do Turismo na Madeira). 
Figura 12: Quinta Palmeira, em Santa Luzia (fonte: 

Matos, As Origens do Turismo na Madeira). 

Figura 14: Quinta Sales, Santa Luzia. (fonte: 

Matos, As Origens do Turismo na Madeira). 

Figura 8: Largo da Sé e Praça da Constituição em 

1870 (fonte: AHM, Imagens Antigas do Funchal 

Urbano). 

Figura 13: Quinta Vigia, na Rua Imperatriz Dona 

Amélia (fonte: Matos, As Origens do Turismo na 

Madeira). 

Figura 17: Hotel Bela Vista (fonte: Matos, As Origens 

do Turismo na Madeira). 

. 

Figura 18: Grand-Hotel Belmonte, inaugurado em 

1926 (fonte: Matos, As Origens do Turismo na 

Madeira). 

 

Figura 15: Reid’s New Hotel (1891), do arquiteto 

Somers Clarke (fonte: Matos, As Origens do 

Turismo na Madeira). 

 

Figura 16: Savoy Hotel nos anos 20 do 

século XX (fonte: Matos, As Origens do 

Turismo na Madeira). 
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Figura 35: Kurhotel Amélia, acima do Kurhaus 

Sant’Ana (fonte: Os Sanatórios da Madeira). 

 

Figura 4: Plano Geral de Melhoramentos de 

Ventura Terra (1915) (fonte: ACMF)Figura 55: 

Kurhotel Amélia, acima do Kurhaus Sant’Ana 

(fonte: Os Sanatórios da Madeira). 

Figura 26: Kurhaus Sant’Ana após a adição de três 

alpendres nas obras de adaptação (fonte: Matos, As 

Origens do Turismo na Madeira). 

 

 

 

Figura 20: Pormenor da fachada do Royal 

National Sanatorium for Diseases of the 

Chest (fonte: Flickr). 

Figura 23:  Fachada principal do Kurhotel Marítimo (fonte: Serões nº7, 1906). 

Figura 22: Destaque da entrada 

principal e varanda (fonte: 

SIPA). 

Figura 21: Fachada principal do Hospício Princesa D. Maria 

Amélia, orientada a Sul (fonte: “Hospício da Princesa Dona 

Maria Amélia - o Primeiro Sanatório Português”. Islenha, nº50). 

Figura 19: Entrada principal do Royal National Sanatorium for Diseases 

of the Chest (fonte: Flickr). 

Figura 27: Sanatório Popular durante a sua 

construção (fonte: Mendes, Memórias do 

Funchal. O Bilhete-Postal Ilustrado até à 

Primeira Metade do Séc. XX). 

Figura 28: Sanatório Popular (atualmente Hospital dos 

Marmeleiros) após a sua construção (fonte: Os 

Sanatórios da Madeira). 

 

Figura 15: Kurhotel Amélia, acima do Kurhaus Sant’Ana 

(fonte: Os Sanatórios da Madeira)Figura 2: Sanatório 

Popular (atualmente Hospital dos Marmeleiros) após a 

sua construção (fonte: Os Sanatórios da Madeira). 

Figura 24:  Planta do Kurhotel Marítimo (fonte: Os Sanatórios da Madeira). 
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Figura 29: Mapa ilustrativo dos novos limites da cidade e dos primeiros Espaços de Cura (fonte: autor). 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Pormenor da Avenida Marginal com a interseção das Avenidas nº 5, 6 e 7, localizadas 

respetivamente, do lado esquerdo do Palácio de São Lourenço, no seguimento da Praça da Entrada 

da Cidade, e junto do largo da Sé Catedral (fonte: ACMF). 

 

Figura 8: Pormenor da Avenida Oeste (fonte: ACMF)Figura 9: Pormenor da Avenida Marginal com a 

interseção das Avenidas nº 5, 6 e 7, localizadas respetivamente, do lado esquerdo do Palácio de São 

Lourenço, no seguimento da Praça da Entrada da Cidade, e junto do largo da Sé Catedral (fonte: 

ACMF). 

Figura 32: Pormenor da Avenida Oeste no Plano Geral de Melhoramentos (fonte: ACMF). 

 

Figura 10: Tipologia de Bairro Económico destinada a arruamentos de nível. (fonte: Fernandes, Carlos Ramos: 

Arquiteturas do Século XX em Portugal)Figura 11: Pormenor da Avenida Oeste (fonte: ACMF). 

Figura 31: Plano Geral de Melhoramentos de Ventura Terra (1915) (fonte: ACMF). 

 

Figura 6: Pormenor da Avenida Marginal com a interseção das Avenidas nº 5, 6 e 7, localizadas 

respetivamente, do lado esquerdo do Palácio de São Lourenço, no seguimento da Praça da Entrada 

da Cidade, e junto do largo da Sé Catedral (fonte: ACMF)Figura 7: Plano Geral de Melhoramentos de 

Ventura Terra (1915) (fonte: ACMF). 

Figura 33: Mapa das intervenções propostas no Plano de Melhoramentos de Ventura Terra (fonte: autor). 
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Figura 17: Planta de Localização dos Melhoramentos (fonte: Col. Mário Novais). 

 

Figura 18: O projeto para a Avenida Oeste e o Bairro dos Ilhéus. (fonte: Col. Mário Novais)Figura 19: Planta de Localização dos 

Melhoramentos. (fonte: Col. Mário Novais) 

Figura 38: Tipologia de Bairro Económico destinada a arruamentos de nível (fonte: Fernandes, Carlos 

Ramos: Arquiteturas do Século XX em Portugal). 

 

Figura 12: Tipologia de Bairro Económico destinada a arruamentos inclinados. (fonte: Fernandes, Carlos Ramos: 

Arquiteturas do Século XX em Portugal)Figura 13: Tipologia de Bairro Económico destinada a arruamentos de 

nível. (fonte: Fernandes, Carlos Ramos: Arquiteturas do Século XX em Portugal)  

Figura 14: Tipologia de Bairro Económico destinada a arruamentos inclinados (fonte: Fernandes, 

Carlos Ramos: Arquiteturas do Século XX em Portugal). 

 

Figura 15: Variante regionalista da tipologia de Bairro Económico destinada a arruamentos inclinados. (fonte: 

Fernandes, Carlos Ramos: Arquiteturas do Século XX em Portugal)Figura 16: Tipologia de Bairro Económico 

destinada a arruamentos inclinados. (fonte: Fernandes, Carlos Ramos: Arquiteturas do Século XX em Portugal) 

Figura 24: Variante regionalista da tipologia de Bairro Económico destinada a arruamentos inclinados 

(fonte: Fernandes, Carlos Ramos: Arquiteturas do Século XX em Portugal). 

 

 

Figura 35: O projeto para a Avenida Oeste e o Bairro dos Ilhéus (fonte: Col. Mário Novais). 

 

Figura 20: Variante do conjunto de casas unifamiliares projetadas para o Bairro dos Ilhéus. (fonte: Col. Mário Novais)Figura 21: O 

projeto para a Avenida Oeste e o Bairro dos Ilhéus. (fonte: Col. Mário Novais) 

Figura 37: Variante do conjunto de 

casas unifamiliares projetadas para 

o Bairro dos Ilhéus (fonte: Col. 

Mário Novais). 

 

Figura 22: Projeto para o Jardim da 

Pontinha. (fonte: Col. Mário 

Novais)Figura 23: Variante do 

Figura 36: Projeto para o Jardim da Pontinha (fonte: Col. Mário Novais). 

 

 

Figura 25: Projeto para o Jardim da Pontinha. (fonte: Col. Mário Novais). 
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 Figura 41: Mapa das intervenções propostas no Plano de Urbanização de Carlos Ramos (fonte: autor). 
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Figura 44: Sanatório Dr. João de Almada após a sua 

inauguração em 1941. (fonte: Costa, “O Sanatório João de 

Almada e o Armamento Anti-tuberculoso em Portugal 

(1934)”. Islenha, nº54).  

 

Figura 26: Traçado do pavimento para a Praça do 

Municipio.(fonte: Col. Do Estádio Nacional ao Jardim 

Gulbenkian)Figura 30: Sanatório Dr. João de Almada 

após a sua inauguração em 1941. (fonte: Costa, “O 

Sanatório João de Almada e o Armamento Anti-

tuberculoso em Portugal (1934)”. Islenha, nº54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 42: O projeto do Pavilhão para Tuberculosos de Carlos Ramos e o projeto para o Sanatório Dr. João de Almada de Vasco Regaleira (adaptado 

de Fernandes, Carlos Ramos: Arquiteturas do Século XX em Portugal; e Costa, “O Sanatório João de Almada e o Armamento Anti-tuberculoso em 

Portugal (1934)”, Islenha nº54). 

 

Figura 28: O projeto do Pavilhão para Tuberculosos de Carlos Ramos e o projeto para o Sanatório Dr. João de Almada de Vasco Regaleira 

(adaptado de Fernandes, Carlos Ramos: Arquiteturas do Século XX em Portugal; e Costa, “O Sanatório João de Almada e o Armamento Anti-

tuberculoso em Portugal (1934)”, Islenha nº54.  

Figura 43: Maquete do Pavilhão para Tuberculosos 

projetado por Carlos Ramos (col. Mário Novais). 

 

Figura 29: Maquete do Pavilhão para Tuberculosos 

projetado por Carlos Ramos (col. Mário Novais) 

Figura 45: Sanatório Dr. João de Almada após a sua 

ampliação (fonte: Costa, “O Sanatório João de Almada e o 

Armamento Anti-tuberculoso em Portugal (1934)”. Islenha, 

nº54). 

 

Figura 31: Sanatório Dr. João de Almada após a sua 

ampliação. “O Sanatório João de Almada e o Armamento 

Anti-tuberculoso em Portugal (1934)”. Islenha, nº54 
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Figura 46: Traçado do pavimento para a Praça do 

Municipio (fonte: Col. Do Estádio Nacional ao Jardim 

Gulbenkian). 

 

Figura 27: Projeto para o Largo da Restauração (fonte: 

Col. Do Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian)Figura 

28: Traçado do pavimento para a Praça do 

Municipio.(fonte: Col. Do Estádio Nacional ao Jardim 

Gulbenkian)  

Figura 47: Projeto para o Largo da Restauração 

(fonte: Col. Do Estádio Nacional ao Jardim 

Gulbenkian) 

 

Figura 29: Plano de prolongamento da Avenida 

do Mar. (fonte: Col. Do Estádio Nacional ao 

Jardim Gulbenkian)Figura 30: Projeto para o 

Largo da Restauração (fonte: Col. Do Estádio 

Nacional ao Jardim Gulbenkian) 

Figura 49: Anteprojeto do Parque de Santa Catarina (fonte: Col. Do Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian). 

 

Figura 33: Primeiro estudo de Remodelação da Zona Marginal do Funchal. (fonte: ARM)Figura 34: Anteprojeto do 

Parque de Santa Catarina. (fonte: Col. Do Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 48: Plano de prolongamento da Avenida do Mar (fonte: Col. Do Estádio Nacional ao Jardim 

Gulbenkian). 

 

Figura 31: Anteprojeto do Parque de Santa Catarina. (fonte: Col. Do Estádio Nacional ao Jardim 

Gulbenkian)Figura 32: Plano de prolongamento da Avenida do Mar. (fonte: Col. Do Estádio Nacional ao 

Jardim Gulbenkian) 

Figura 50: Mapa das intervenções de Caldeira Cabral na cidade (fonte: autor). 
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Figura 51: Primeiro estudo de Remodelação da Zona Marginal do Funchal (fonte: ARM). 

 

Figura 35: Plano de Remodelação da Zona Marginal do Funchal (fonte: Gama, Arquitectura e Turismo na 

Cidade do Funchal no século XX)Figura 36: Primeiro estudo de Remodelação da Zona Marginal do 

Funchal. (fonte: ARM) 

Figura 52: Plano de Remodelação da Zona Marginal do Funchal (fonte: Gama, Arquitectura e Turismo 

na Cidade do Funchal no século XX). 

 

Figura 37: Plano de Arranjo da Praça do Municipio e da sua Zona Imediata. (fonte: ARM)Figura 38: Plano 

de Remodelação da Zona Marginal do Funchal (fonte: Gama, Arquitectura e Turismo na Cidade do 

Funchal no século XX)  

Figura 53: Plano de Arranjo da Praça do Municipio e 

da sua Zona Imediata. (fonte: ARM). 

 

 

Figura 55: Primeiro troço da Avenida do Mar após a sua 

remodelação. (fonte: AHM). 

 

Figura 41: Fachada principal do Preventório de 

Santa Isabel. (fonte: AHMOP)Figura 42: Primeiro 

troço da Avenida do Mar após a sua remodelação. 

(fonte: AHM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Figura 54: Edifício da Alfândega do Funchal. (fonte: SIPA) 

 

Fig.ura 39: Primeiro troço da Avenida do Mar após a sua 

remodelação. (fonte: AHM)Figura 40: Edifício da 

Alfândega do Funchal. (fonte: SIPA) 

Figura 56: Mapa das intervenções propostas no Estudo de Remodelação da Marginal de João Faria da Costa (fonte: autor). 
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Figura 59: Fachada posterior do Preventório de Santa Isabel (fonte: AHMOP). 

 

Figura 45: Fachada posterior do Preventório de Santa Isabel. (fonte: AHMOP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Planta do Preventório de Santa Isabel (2º andar) (fonte: ARM). 

 

Figura 44: Planta do Preventório de Santa Isabel (2º andar). (fonte: ARM) 

Figura 60: Dispensário do Campo da Barca (fonte: Soares, “A Obra 

da A.N.T. na Madeira”). 

  

 

Figura 43: Dispensário do Campo da Barca. (fonte: Soares, “A Obra da 

A.N.T. na Madeira”)  

Figura 61: Projeto-tipo do Dispensário existente no Funchal (col. Mário 

Novais). 

  

 

Figura 44: Fachada posterior do Preventório de Santa Isabel. 

(fonte: AHMOP)Figura 45: Projeto-tipo do Dispensário existente no 

Funchal. (col. Mário Novais) 

Figura 57: Fachada principal do Preventório de Santa Isabel (fonte: AHMOP). 

 

Figura 43: Fachada principal do Preventório de Santa Isabel. (fonte: AHMOP) 
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Figura 48: “Zonamento Geral” (fonte: Colóquio de Urbanismo). 

Figura 64: ”Natureza das Operações Programadas” (fonte: Colóquio de Urbanismo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Vista aérea do centro do Funchal (1949) (fonte: Plano Rafael Botelho: Funchal 

1969/72). 

 

Figura 47: “Zonamento Geral”. (fonte: Colóquio de Urbanismo 1969, CMF)Figura 47: Vista 

aérea do centro do Funchal (1949). (fonte: Plano Rafael Botelho: Funchal 1969/72) 

Figura 62: Vista aérea da Ribeira de Santa Luzia (década de 50). (fonte: Plano Rafael 

Botelho: Funchal 1969/72). 

 

Figura 46: ”Natureza das Operações Programadas”. (fonte: Colóquio de Urbanismo 1969, 

CMF)Figura 46: Vista aérea da Ribeira de Santa Luzia (década de 50). (fonte: Plano Rafael Botelho: 

Funchal 1969/72) 
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Figura 66: Plano Diretor da Cidade do Funchal (1971) (fonte: Botelho, “O Plano Director da cidade do Funchal”. Arquitectura, nº114). 
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Figura 67: Mapa das intervenções propostas no Plano Diretor de José Rafael Botelho (adaptado de Botelho, “O Plano Director da cidade do Funchal”. Arquitectura, nº114). 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 68: Primeiro estudo de implantação e das acessibilidades do Hospital Distrital no terreno escolhido (fonte: ARM). 

Figura 69: Anteprojeto do Hospital Distrital do Funchal (1961) (fonte: ARM). 

Figura 70: Planta e Alçado do Hospital Distrital do Funchal (fonte: Hilário, “Hospital Regional do Funchal”. 

Arquitectura, nº117). 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Figura 72: Vista Oeste do Hospital Distrital do Funchal (mais precisamente do 

Estádio dos Barreiros) (fonte: Col. Mário Novais). 
Figura 73: Vista Sul do Hospital Distrital do Funchal (fonte: AHMOP). Figura 71: Envolvente do Hospital Distrital do Funchal (fonte: AHMOP). 

Figura 74: Facada sul do Hospital Distrital do Funchal (fonte: Hilário, “Hospital Regional do Funchal”. Arquitectura, nº117). Figura 75: Facada norte do Hospital Distrital do Funchal (fonte: AHMOP). 


