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RESUMO 

A presente dissertação aborda a questão da arquitetura hospitalar e a sua influência no processo de 

cura dos doentes. Sendo o direito à saúde um direito fundamental, a rede e as infraestruturas da saúde 

são essenciais para o desenvolvimento da sociedade. Logo é fundamental que estas estejam 

adaptadas às necessidades funcionais e exigências de cada época, o que leva frequentemente a 

intervenções em que o conforto e a qualidade dos espaços, ou seja, a beleza não é suficientemente 

considerada. Consequentemente em muitos hospitais o ambiente existente não é acolhedor e 
“humano”, impedindo o desenvolvimento da sensação de conforto e a aproximação médico-doente. 

Estando inserida no projeto de investigação CuCa_RE: Curar e Cuidar_reabilitar, os casos de estudo 

são complexos hospitalares construídos em Portugal no século XX, no período pré- e pós- Segunda 

Guerra Mundial, fortemente influenciados pelo Movimento Moderno. Com um diferente papel na política 

da saúde em Portugal e importância a nível nacional, é estudada a resposta arquitetónica a dois 

programas hospitalares bastante diferentes: o hospital escolar – Hospital de São João no Porto (1939-

1959), de Hermann Distel – e o hospital regional – Hospital Distrital de Santa Luzia em Viana do Castelo 

(1970-1984), de Raúl Chorão Ramalho. Da análise teórico-prática de cada hospital, desde a escala 
urbana até à escala do quarto do doente internado, são reconhecidos os principais fatores de 

transformação e inferidas possíveis necessidades futuras, essenciais para a realização de uma 

intervenção integrada que valoriza o património arquitetónico.  

Tal como médico e doente, função e beleza devem estar sempre ligadas.  
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ABSTRACT 

The present dissertation addresses the subject of hospital architecture and its influence on the patients’ 

healing process. As the right to health is a fundamental right, the healthcare system and infrastructures 

are essential for society’s well-being and progress. Therefore, healthcare institutions need to be 

continuously adapted to the functional requirements of their own time, what leads frequently to 

interventions where comfort and space quality, i.e., beauty, is not sufficiently considered. Consequently, 

in many hospitals the existing environment is not welcoming and “human”, hindering the upcoming of a 
feeling of comfort and the doctor-patient approach.  

As part of the investigation project CuCa_RE: Cure and Care_the Rehabilitation, the case studies are 

hospitals of the 20th century, built in Portugal during the pre- and post-World War II period, highly 

influenced by the Modern Movement. Having both different roles in health policy in Portugal and 

importance on national level, is studied the architectural answer to two very different healthcare 

programmes: the teaching hospital – São João Hospital in Porto (1939-1959) of Hermann Distel – and 

the regional hospital – Santa Luzia District Hospital in Viana do Castelo (1970-1984), of Raúl Chorão 

Ramalho. From the theoretical-practical analysis of each hospital, from the urban scale to the scale of 
the patient’s room, are recognized the main transformation factors and inferred possible future needs, 

which are essential for an integrated intervention that values the architectural heritage.  

Just like doctor and patient, function and beauty need to be always connected.  
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1. INTRODUÇÃO 
1.1. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

“The adjectives used to describe hospitals include 

dehumanizing, depersonalizing, neutering, frightening, 

uncaring. I have never heard anyone describe a hospital as 

beautiful, peaceful, healing, warm, joyous.” 

Roslyn Lindheim, 1979 

Edifícios hospitalares têm sido, desde sempre, sinónimo de doença, sofrimento, tristeza ou até de 
morte. Esta associação deve-se em especial ao facto de inicialmente os hospitais terem servido como 

espaços de isolamento dos doentes da sociedade, evitando deste modo a propagação das pestes e 

epidemias18. Assim, não eram vistos primeiramente como locais de cura e tratamento, e a medicina era 

ainda uma ciência com pouco crédito na sociedade.  

Somente com o Iluminismo e a Revolução Industrial, no século XVIII, é que surge o conceito atual de 

hospital como lugar de prática da medicina com vista ao tratamento e à cura dos doentes. Esta época 

é marcada por uma quebra com o pensamento vigente, pois, por um lado, desenvolve-se uma nova 

visão do Homem e da Natureza e, por outro, há uma grande evolução do conhecimento ao nível dos 
vários campos das ciências. Além disso, com a Revolução Industrial e o crescimento exponencial das 

cidades, muito para além da sua capacidade de resposta às necessidades da população, a qualidade 

de vida em termos de condições de higiene e salubridade era precária, o que leva ao aparecimento de 

muitas doenças e epidemias. Face ao elevado número de doentes verificava-se frequentemente uma 

sobrelotação dos hospitais, não havendo separação de géneros nem de adultos e crianças nas 

enfermarias. Como solução surge então o hospital de tipologia pavilhonar, caracterizado por uma 

hierarquização e zoneamento dos espaços em termos funcionais, e uma otimização da ventilação. 
Neste contexto, as doenças passam a ser reconhecidas como patologias e os hospitais como 

instrumentos e locais para o seu tratamento e cura. Consequência disto é a progressiva especificação 

e individualização dos diversos espaços dos hospitais, pela sua adaptação a um determinado 

tratamento ou atividade médica. Assim, torna-se importante ao projetar os novos hospitais analisar os 

diversos fluxos de médicos, doentes, funcionários, visitantes e de materiais e equipamentos, os 

diferentes acessos, a distribuição espacial do programa e a sua organização (p. ex. número e 

disposição de camas por enfermaria) e as necessidades destes espaços em termos de iluminação, 

ventilação, materiais de acabamento e condições de higiene e salubridade. Com os avanços 
tecnológicos e científicos, a medicina tem vindo a evoluir bastante, em especial desde o século XX. A 

cada vez maior especialização dos seus diversos ramos implicou a existência de maior número de 

espaços específicos, com separação de fluxos, nos hospitais, passando estes a ser organizados 

segundo a especialização das áreas internas, as quais por sua vez se dividem em áreas destinadas a 

atividades de tratamento dos doentes, áreas de apoio, áreas de serviço e áreas administrativas. Por 

outro lado, nos últimos anos, já do século XXI, tem-se verificado um enfoque da medicina no indivíduo, 

no meio que o rodeia e no desenvolvimento de métodos alternativos ao tratamento e de tratamentos 

                                                   
18 A palavra alemã para hospital, Krankenhaus, significa “casa dos doentes”. 



 

2 
 

menos invasivos. Neste contexto, a arquitetura do hospital ganha relevo, já que o ambiente que gera é 

considerado um fator de influência no processo de tratamento e cura do doente. Além disso, no sentido 

de assegurar o direito universal à saúde e acesso a cuidados hospitalares, bem como o 

desenvolvimento da medicina preventiva, há uma mudança no pensamento do desenho e programa 

dos edifícios hospitalares e instalações de saúde. Para que haja um acesso universal à saúde não 

basta a ampliação dos cuidados de saúde preventiva, é necessário haver também uma melhoria dos 

espaços hospitalares, no sentido da sua humanização.  

Com as novas correntes e teorias do Movimento Moderno, também se verifica uma grande mudança 

no domínio da arquitetura hospitalar. Neste destacam-se diversas teorias de humanização dos espaços 

hospitalares e sua organização, com nomes como Alvar Aalto (1898-1976), Le Corbusier (1886-1965) 

Ernst Kopp (1890-1962) ou Hermann Distel (1875-1945), este último arquiteto internacionalmente 

reconhecido como especialista na construção de hospitais e com um papel importante na arquitetura 

hospitalar em Portugal no século XX. Por outro lado, têm sido adotadas novas tipologias, abandonando-

se cada vez mais a tipologia pavilhonar, em favor da construção vertical, já que permite uma maior 

concentração dos espaços. Neste sentido, a funcionalidade e as exigências rigorosas dos edifícios 
hospitalares não invalidam que seja dada também especial atenção ao seu carácter estético e artístico, 

como o prova, p. ex. o Sanatório de Paimio. Antes pelo contrário, tem-se verificado que o desenho 

arquitetónico dos diversos espaços dos hospitais tem uma forte influência no sucesso do tratamento e 

cura dos doentes, na medida em que tem efeitos não só a nível físico, mas também a nível psíquico e 

emocional19 – exemplo marcante é o projeto-piloto (Pilotprojekt) na unidade de cuidados intensivos da 

Charité – Universitätsmedizin Berlin20. Assim, a integração de espaços verdes e coletivos, a ventilação 

e iluminação naturais, o tratamento acústico, os acabamentos e as cores das superfícies e o mobiliário 

contribuem fortemente para a humanização dos hospitais, tornando os seus ambientes mais 
acolhedores, positivos e familiares, permitindo a apropriação do espaço como “casa temporária” bem 

como uma boa relação médico-doente.  

Atualmente, em muitos hospitais, este não é ainda o ambiente existente, havendo sim um ambiente 

impessoal, distante, estranho, de passagem, angústia, solidão e tristeza. São equipamentos 

geralmente de grandes dimensões organizados de forma funcional, “brancos” e sem grandes 

decorações, com longos corredores, e espaços isolados que impedem a sensação de conforto, a 

apropriação do espaço e a aproximação médico-doente21. Beleza e funcionalidade devem trabalhar em 
conjunto de modo a responder às necessidades dos seus utilizadores – pessoal médico e assistencial, 

doentes e utentes, visitantes e acompanhantes, funcionários e fornecedores – com um ambiente 

acolhedor, positivo, familiar e não traumático, de sofrimento, isolamento, angústia, impessoal e distante. 

                                                   
19 Muitos estudos têm sido realizados neste sentido pelo arquiteto Prof. Dr. Roger Ulrich. 
20 Em conjunto com o atelier de arquitetura GRAFT e uma equipa multidisciplinar de médicos e especialistas, a Charité – 
Universitätsmedizin Berlin, tem desenvolvido desde 2013 no Campus Virchow-Klinikum o projeto-piloto “Parametrische 
(T)Raumgestaltung”, com o objetivo de avaliar o efeito do ambiente do quarto do doente no processo de cura de doentes nos 
cuidados intensivos. 
21 Jean de Kervasdoué refere: “L’hôpital est synonyme d’angoisse et de souffrance, les hospitaliers le savent, c’est leur affaire, 
de mieux en mieux prise en charge d’ailleurs. Le temps n'est plus où la douleur était supposée être le signal indispensable pour 
guider le médecin et où la rédemption par la souffrance était de beaucoup, sinon acceptée, du moins comprise. Les connaissances 
nouvelles en physiologie de la douleur montrent que celle-ci s’auto-entretient la douleur, il convient donc de la combattre” 
(Kervasdoué, 2004, p. 14). 
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1.2. JUSTIFICAÇÃO E MOTIVAÇÃO 

Encontrando-se a medicina e as ciências em constante evolução, a arquitetura hospitalar tem verificado 

grandes mudanças ao longo do tempo, pelo que a análise e reflexão sobre esta construção cheia de 

especificidades é um enorme desafio. Para além deste facto, a escolha deste tema foi motivada pela 

experiência pessoal da autora durante a infância, pois uma doença grave levou-a a ter que ficar 

internada vários meses no Hospital D. Estefânia, em Lisboa, a que se seguiram idas regulares a 

consultas no hospital. Logo existe uma elevada carga emocional e uma visão não só externa da 
arquitetura hospitalar, enquanto arquiteta, mas também interna enquanto doente, que nunca será 

esquecida no desenvolvimento deste trabalho.  

Por outro lado, consciente da realidade acima escrita, tem sido desenvolvido o projeto de investigação 

CuCa_RE: Curar e Cuidar_reabilitar PTDC/ATPAQI/ 2577/2014, coordenado pelo IST-ID, com a Prof.ª 

Dr.ª Ana Tostões como investigadora responsável, e na qual a presente dissertação se insere. No 

âmbito deste projeto são estudados edifícios hospitais e outros edifícios de saúde construídos em 

Portugal no século XX e o seu papel na política de saúde, tendo em consideração, por um lado, a 

evolução tecnológica e científica, bem como dos conhecimentos da medicina, e as exigências 
funcionais, técnicas e espaciais daí resultantes, e por outro, a necessidade de promover a qualidade 

do ambiente construído e a sua sustentabilidade. Tal já que o direito à saúde é um direito fundamental 

ao qual todos os cidadãos devem ter acesso, pelo que a rede e as infraestruturas da saúde são 

essenciais para o desenvolvimento da sociedade atual e o combate a problemas mundiais como 

epidemias, doenças, pobreza ou fome. Assim, muitas destas infraestruturas têm sido alvo permanente 

de transformação especialmente ao longo dos últimos anos, praticamente sempre numa visão a curto 

prazo e focalizada na necessidade momentânea e nunca numa visão do hospital como um todo e de 

uma intervenção com objetivos a longo prazo, encontrando-se em risco de perderem a sua identidade 
arquitetónica e serem desativados ou até mesmo demolidos e substituídos por novas construções. Por 

conseguinte, são “destruídos” edifícios que mediante a adoção de medidas de intervenção para a sua 

reabilitação, reuso, renovação ou adaptação adequadas, poderiam continuar em funcionamento, 

salvaguardando-se o seu valor arquitetónico, histórico, social e cultural.  

 

 

1.3. OBJETIVOS E METODOLOGIA 

Partindo do estudo da evolução histórica do conceito “hospital” e do desenho arquitetónico do edifício 

hospitalar, em especial durante o século XX, pretende-se analisar a influência dos diversos fatores nos 

hospitais, com base em exemplos concretos, bem como apurar quais os que se mostram de maior 

relevância num projeto de arquitetura de um hospital, quanto à qualidade dos seus espaços, 

funcionalidade, sucesso de tratamento e satisfação dos doentes e pessoal médico e hospitalar. 

Como é possível transformar os hospitais existentes de modo a torná-los espaços mais humanizados, 

acolhedores e familiares, e o que deve ser tido em especial atenção na construção dos novos edifícios 

hospitalares, de modo a aniquilar a ideia de hospital como espaço impessoal, frio, distante, branco, de 
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tristeza e sofrimento, em que o funcionalismo e o fator económico-financeiro dominam? Uma vez que 

o funcionalismo e as exigências programáticas são elevados nos projetos hospitalares, e não 

esquecendo o fator económico-financeiro, como é possível subvertê-los e combiná-los com os valores 

estéticos e artísticos da arquitetura, que tornam cada projeto singular e único, e a sustentabilidade 

ambiental? O que deve ser tido em conta no desenho de um espaço hospitalar ideal, em que os doentes 

se abstraem da doença e têm pensamentos mais positivos?  

A todas estas questões, e tendo em conta que a presente dissertação se encontra inserida no projeto 
de investigação CuCa RE, procura-se dar uma resposta a partir da análise e comparação de casos de 

estudo de hospitais construídos em Portugal no período do pré- e pós Segunda Guerra Mundial e se 

destacam pela influência do Movimento Moderno e pela procura de resposta a programas hospitalares 

distintos e às exigências funcionais intrínsecas, resultando numa construção em que a qualidade dos 

seus espaços teve diferente peso  no projeto. Por outro lado, são construções que sofreram sucessivas 

intervenções ao longo dos últimos anos e como tal também a sua “atmosfera” tem vindo a ser 

transformada. Neste sentido, será comparada a resposta arquitetónica a dois programas hospitalares: 

o hospital escolar, que segue o modelo alemão do Klinikum – Hospital de São João no Porto (1939-
1959), “irmão gémeo” do Hospital de Santa Maria em Lisboa (1938-1954), ambos projetos de Hermann 

Distel – e o hospital regional, resultado da criação da Comissão de Construções Hospitalares em 1946, 

órgão afeto ao Ministério das Obras Públicas – Hospital Distrital de Santa Luzia em Viana do Castelo 

(1970-1984), de Raúl Chorão Ramalho. Assim é analisada a arquitetura hospitalar alemã de Hermann 

Distel (1875-1945) e a portuguesa brutalista de Raúl Chorão Ramalho (1914-2002).  

Esta análise desenvolve-se desde a escala da cidade, passando pela escala do complexo hospitalar e 

pela escala da unidade clínica até à escala do quarto do doente internado, estudando em cada uma os 

elementos e fatores relevantes, p. ex., envolvente e espaço exterior, luz e iluminação natural, orientação 
e exposição solar, ventilação, materiais, textura e cor, exigências funcionais e higiénicas. Além disso 

será feito um levantamento e estudo das principais transformações que estes complexos hospitalares 

sofreram até aos dias de hoje e do seu estado atual procurando conhecer os seus principais problemas 

e necessidades. 

De modo a intensificar e consolidar o estudo realizado, será ainda tida em consideração a visão dos 

seus principais utilizadores, ou seja, doentes e utentes, médicos, enfermeiros e pessoal hospitalar, 

visitantes e estudantes. Nomeadamente pela inclusão da experiência pessoal passada enquanto 
doente que passou por um internamento longo e pelo testemunho do Dr. António Lorena Trigueiros. 

Por fim, serão definidos critérios fundamentais para a melhoria das condições dos espaços hospitalares 

de forma a potenciar o processo de cura e tratamento dos doentes, diminuindo o seu tempo de 

internamento e combatendo sentimentos frequentes de tristeza, ansiedade, angústia ou solidão, 

atendendo simultaneamente às suas exigências funcionais e higiénicas. De modo a salientar que tal 

não passa necessariamente pela construção de novas instalações de saúde, mas igualmente pela 

identificação das potencialidades, singularidades e valores das construções já existentes, bem como 

do seu valor enquanto património arquitetónico serão desenvolvidas possíveis teses concetuais 
referentes aos casos de estudo analisados. 
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1.4. REGISTOS PESSOAIS 

Tal como num projeto de qualquer outra tipologia construtiva, também no projeto de um hospital a visão 

dos seus futuros utilizadores principais é indispensável para o sucesso do projeto. Assim, no caso de 

um hospital deve-se considerar a perspetiva dos doentes e utentes, médicos, enfermeiros, funcionários, 

visitantes e, no caso dos hospitais universitários, estudantes. Neste sentido, e tendo em conta que o 

tema da presente dissertação é de especial interesse pessoal, como já referido em 1.3. Motivação e 

justificação, a descrição dessa experiência vivida na infância é indispensável aqui enquanto visão do 
doente. Por outro lado, será aqui ainda exposta a perspetiva do médico na pessoa do Dr. António 

Lorena Trigueiros. 

Aos 10 anos uma doença grave levou-me22 a ser internada durante longos meses no Hospital D. 

Estefânia em Lisboa. 

Mandado construir em 1860 pelo Rei D. Pedro V (1837-1861), em homenagem ao sonho23 da sua 

falecida esposa D. Estefânia de Hohenzollern-Sigmaringen (1837-1859), como hospital pediátrico, o 

projeto do hospital e a sua execução são do arquiteto britânico Albert Jenkins Humbert (1821-1877), 

tendo sido inaugurado a 17 de julho 1877, já depois da morte de D. Pedro V. A construção de um 
hospital pediátrico em Lisboa era na época uma ideia inovadora24, demonstrando assim o interesse de 

D. Pedro V e D. Estefânia no desenvolvimento do país e acompanhamento das tendências do mundo 

ocidental, sendo o Hospital D. Estefânia a primeira construção hospitalar a ser construída de raiz em 

Lisboa e o primeiro hospital pediátrico construído em Portugal, ou seja, “o berço da Pediatria em 

Portugal” (Neto et al., 2013). 

Inicialmente chamado Hospital da Bemposta, por se localizar na “parte norte da quinta do paço real da 

Bemposta (…), “encosta arejada nos arredores da cidade”, com vegetação abundante, pertencente ao 

parque real, e espaço suficiente para construções de apoio e jardins” (Centro Hospitalar Lisboa Central, 
s.d.), o posteriormente renomeado Hospital D. Estefânia, foi construído em forma de cruz, em que o 

eixo N-S correspondia ao corpo principal composto por quatro alas que formavam um pátio retangular 

ao centro, rodeado por uma arcaria aberta no piso térreo e uma galeria aberta no piso superior para 

passeio dos doentes (fig. 6, p. 11). Neste corpo ficavam os espaços de diagnóstico, exames e 

tratamento e operações, bem como os espaços administrativos, cozinha e armazéns e uma capela 

(situada ao eixo do pátio). O eixo E-O corresponde a dois corpos adossados ao corpo principal e tinham 

dois pisos de internamento, num total de quatro enfermarias, cada uma com 32 camas. As fachadas 
eram rasgadas por grandes vãos que permitiam uma boa iluminação das enfermarias e que, juntamente 

com pequenas aberturas na zona inferior e superior das paredes e de duas chaminés em cada corpo, 

                                                   
22 Por ser um testemunho pessoal, é aqui utilizada a 1ª pessoal do singular.  
23 “Era um período de epidemias de cólera e febre amarela e, o casal real, visitava frequentemente os doentes hospitalizados. 
Numa dessas visitas ao Hospital de S. José, impressionada com a promiscuidade com que na mesma enfermaria eram tratadas 
crianças e adultos, a Rainha ofereceu o seu dote de casamento para que aí fosse criada uma enfermaria para aquelas, e 
manifestou o desejo de construir um hospital para crianças pobres e enfermas. A morte prematura da Rainha em 1859, não 
permitiu ver realizado este sonho, mas em sua memória, Dom Pedro V fundou o Hospital da Bemposta em 1860 e iniciou a sua 
construção” (Centro Hospitalar Lisboa Central, s.d.). 
24 “A construção de um hospital pediátrico em Lisboa era uma ideia muito moderna e enquadra-se no movimento da construção 
de hospitais pediátricos no mundo ocidental. Paris, Londres, Berlim, Filadélfia, Viena, Boston, S. Petersburgo foram cidades que 
tiveram os primeiros hospitais pediátricos construídos entre 1802 e 1869. (…) Toda a construção do hospital desde a localização, 
à arquitectura e materiais de construção foram escolhidos e discutidos por Dom Pedro V com vários especialistas” (Neto et al., 
2013). 
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asseguravam a ventilação adequada das enfermarias. Havendo nesta época uma elevada 

preocupação com a higiene, os materiais das superfícies eram impermeáveis e de fácil limpeza e a 

construção do hospital assentava em abóbodas, impedindo assim a entrada de humidade ou infeções 

a partir do solo. Em redor do edifício encontravam-se os antigos jardins da Quinta da Bemposta, assim 

transformados no jardim do Hospital, onde as crianças internadas podiam brincar em segurança. Estas 

suas características levaram inclusivamente a que Florence Nightingale refira no seu livro Notes on 

Hospitals (1863, p. 131) “If children´s hospitals are to be built at all, this is the kind of plan that should 

be adopted”.  

Tal como muitos outros hospitais, também o Hospital D. Estefânia foi alvo de intervenção e ampliações 

sucessivas, com destaque para as obras de remodelação e ampliação de 1960, projetadas pela CCH, 

nas quais os dois pisos do edifício original foram transformados em três pisos. 

Foi precisamente no edifício principal que estive internada inicialmente. Desde logo, chamou-me a 

atenção a adaptação dos espaços e equipamentos à escala da criança – desde as banheiras e 

lavatórios, as mesas e cadeiras da sala de convívio, até ao mobiliário da capela. As grandes janelas 

deixavam inundar de luz as enfermarias, de três a quatro camas, e permitiam-nos olhar para o jardim 
do hospital ou o pátio interior. Infelizmente este último tinha perdido a sua função inicial – permitir as 

crianças em tratamento brincar ao ar livre, mas em segurança e observação pelas enfermeiras – e 

passara a ser ocupado por uma construção de um piso. Dos pais, em regra a mãe podia ficar connosco 

à noite, dormindo numa poltrona reclinável, pois não sendo permitida nos anos 60 a estadia dos pais 

junto aos filhos durante a noite, espaços para estes descansarem não tinham sido pensados.   

Passado pouco tempo, fui transferida para outro serviço localizado numa das novas construções no 

recinto do hospital. O contraste entre este edifício e o principal foi grande – os espaços eram mais 

pequenos, os materiais eram diferentes, não havia tanta luz. Nem a sua localização era apropriada, já 
que fora construído junto ao muro do recinto hospitalar, pelo que das janelas da fachada posterior tudo 

o que se via era muro. A funcionalidade tivera primazia no projeto de construção. Apesar destas 

condições, o então chefe da unidade clínica, Dr. António Lorena Trigueiros, bem como toda a sua 

equipa médica e enfermeiros tentavam tornar o espaço o mais acolhedor e confortável possível para 

nós. Quase nunca passávamos o tempo nos quartos – o espaço central da unidade clínica era a sala. 

Aí, paralelamente ao tratamento de cada um, fazíamos atividades manuais, jogos, víamos filmes, 

conversávamos e tomávamos as refeições. Nunca estávamos sozinhos, procurava-se afastar o medo 
e a tristeza de estar longe da família. Por vezes levavam-nos a passear nos jardins do hospital, a ver 

as gaiolas dos pavões e outros pássaros e a brincar no parque infantil.  

Numa perspetiva bem diferente, a perspetiva do médico, encontra-se o Dr. António Lorena Trigueiros. 

Enquanto estudante de medicina do Hospital Santa Maria em Lisboa, então Hospital Escolar de Lisboa, 

revela que o contacto direto com a prática profissional e a investigação científica era constante. Como 

hospital central, em Santa Maria eram tratados doentes de todas as especialidades e com as mais 

diversas patologias, o que permitia um ensino ao nível de todas as especialidades. Eram ainda 

internados doentes com doenças frequentes para poder haver um estudo direto da doença pelos 
alunos. Na sua opinião, estes casos eram fundamentais para preparar um futuro médico. António 
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Trigueiros recorda que muitos destes doentes encontravam-se internados durante bastante tempo, pelo 

que frequentemente estabeleciam relações próximas com os alunos, fazendo-lhes perguntas sobre a 

doença que tinham e tentando explicar-lhes o tratamento que estavam a receber. 

Quanto à arquitetura dos hospitais, António Trigueiros considera urgente uma mudança de pensamento 

por parte das entidades que os gerem. Da sua experiência enquanto médico e chefe de serviço, revela 

que o fator económico-financeiro e o funcionalismo dominam na tomada de decisões, muitas vezes por 

quem não tem conhecimento ou experiência prática suficiente nesse domínio, e além disso tendo em 
consideração um período a curto-prazo e não as possíveis necessidades ou consequências a longo-

prazo. De acordo com António Trigueiros os hospitais precisam de deixar de ser vistos como espaços 

de exclusão, voltar a ganhar escala humana, a incorporar nos seus espaços elementos que os tornem 

mais acolhedores e fomentem a apropriação do espaço, a sensação de conforto e segurança, bem 

como ter espaços terapêuticos comuns. Tendo em conta o milieu thérapeutique, salienta que a 

presença da luz natural no quarto do doente, boa qualidade do ar e nível de ruído, bem como o contacto 

com o exterior em ambiente controlado, aceleram o processo de cura do doente.  Ainda neste sentido, 

vê os pátios interiores ou jardins hospitalares específicos, tal como o foram o pátio do edifício central 
do Hospital D. Estefânia, ou os jardins da neurologia, da psiquiatria e dos doentes do Hospital Santa 

Maria como espaços de mais valia em hospitais em que os doentes podem estar em contacto com o 

exterior em segurança e simultânea observação, e, em casos como o primeiro, elementos que permitem 

a iluminação natural e ventilação dos espaços interiores que com ele comunicam e servem como 

elemento de orientação. O Hospital é o “palácio dos doentes”, ou seja, a sua “casa” temporária, a ele 

adaptada e por ele regulada, pois o doente é o centro do sistema da saúde – “Le patient est “au centre 

du système de santé”, étant donné la taille du centre, le cercle doit être très large!” (Kervasdoué, 2004, 

p. 124). 
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2. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 
2.1. EVOLUÇÃO DO CONCEITO “HOSPITAL” E DA TIPOLOGIA HOSPITALAR 

De uma forma resumida, Philipp Meuser escreve sobre a evolução da arquitetura hospitalar: 

“Hospitals classified for a number of years (…) as healthcare building are particularly dependent on new and inventive 

technology. This relatively young type of construction, dating back some 300 years, has been shaped by a revolution 

in medicine and public health, with every new technological discovery being incorporated into the fabric of the building. 

Like almost no other type of construction, the history of hospital architecture is also a history of technological progress 

in medicine and health research since the early 18th century” (2011, vol. I, p. 11). 

Na verdade, sempre houve doenças, pelo que a população procurava isolar os doentes e prestar-lhes 

os cuidados necessários, sendo o conceito inicial de hospital muito diferente do atual. Neste sentido, 

Stephen Verderber identifica seis épocas de evolução da arquitetura hospitalar (Anexo A):  

“from the cave infirmaries to the earliest Neolithic settlements, to the city-states of ancient Greece, to the church-ward 

infirmaries predominant during the medieval period, to the advent of the palace hospitals of the Renaissance, to the 

wickedly institutional insane asylums of the seventeenth and eighteenth centuries, to the humanist revivalism of the 

Nightingale wards of the late nineteenth and early twentieth centuries, to the International Style modernist ‘machine 

hospitals’ predominate in the post-World War II period, to the advent of postmodernism and subsequent developments 

up to the present” (2010, p. 7). 

Como origem dos hospitais podem ser considerados os espaços de acolhimento e cuidado de quem 

necessitava25: pobres, idosos, inválidos, doentes, mas também peregrinos e viajantes. Apesar de já 

existirem tanto na civilização grega – onde em templos dedicados a Asklepios26 eram realizados rituais 

e atos curativos –, como na civilização romana – em que eram construídos hospitais para os legionários 

– apenas no início da Idade Média com os movimentos de cristianização nos séculos IV a VI d. C. surge 
este conceito de “Casa de Deus” (Hôtel de Dieu) para acolhimento de doentes e necessitados. Como 

tal, podia ser um lugar de acolhimento temporário ou permanente, que apesar de também acolher 

doentes não correspondia à sua função atual de tratamento, pois o cuidado de quem estava doente era 

função da família e não de uma entidade pública. Mais tarde, em muitos conventos começaram a surgir 

os espaços dedicados à medicina conventual, os quais eram construídas em torno da igreja e se 

dividiam em Hospitale pauperum, para pobres e peregrinos, Hospitium, para os peregrinos ricos, e 

Infirmarium, para os monges. Eram construídos como grandes alas com cobertura abobadada em que 

as camas dos doentes eram dispostas paralela- ou perpendicularmente nos lados longitudinais e existia 
um altar na cabeceira. Exemplos marcantes são o Heiligen-Geist–Hospital de Lübeck (1260-1286) (fig. 

1), o Hôtel-Dieu de Tonerre (1293-1295), o Hôtel-Dieu de Beaune (1443-1452) (fig. 2) e a Sacra 

Infermeria St. Spirito de La Valetta (1535-1538). Foram também nesta altura construídos junto a 

conventos muitos hospitais, em especial durante períodos de pestes e epidemias, para isolar as 

pessoas com doenças infeciosas, p. ex., leprosarias, lazaretos, asilos. Destaca-se neste contexto, a 

fundação em 1710 do primeiro asilo de peste (Pesthaus) não-religioso de Berlim, onde o tratamento 

não era pago e acessível a toda a população, razão pela qual o Rei da Prússia Friedrich Wilhelm I em 

                                                   
25 Daí a sua denominação como “hospitalis”, palavra do latim derivada de “hospes”, que significa hóspede. 
26 Na mitologia grega Asklepios é o deus da medicina e da cura. 
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1727 lhe chamou Charité27 (fig. 3). Por outro lado, foram instituídos os primeiros manicómios para 

albergar pessoas portadoras de perturbações mentais já que não se sabia lidar com elas.  

 

 
Fig. 1: Heiligen-Geist–Hospital, Lübeck. 

 

 
Fig. 2: Hôtel-Dieu de Beaune. 

 
Fig. 3: Planta do 1º andar da Charité. 

Johann Friedrich Walther, 1768. 

O início da passagem de hospital como lugar de acolhimento e isolamento de infeciosos para hospital 
como lugar de tratamento e cura ocorreu no século XVIII, nomeadamente em consequência do grande 

incêndio em 1772 do Hôtel-Dieu de Paris, à época extremamente sobrelotado28 e com condições de 

higiene precárias responsáveis por uma elevada taxa de mortalidade. Após o incêndio era preciso 

construir um novo hospital, pelo que o Rei Louis XVI ordenou a uma comissão presidida pelo médico 

Jacques Tenon (1724-1816) o estudo da solução ideal para o novo hospital. Depois de visitar hospitais 

por toda a Europa, a solução apresentada pela comissão consistia na construção de quatro edifícios 

de 1200 camas, ao invés de um grande hospital, na periferia de Paris, a qual, porém, foi abandonada 

devido à Revolução Francesa em 1789. Como referência tinham o Royal Naval Hospital de Stonehouse 
(Plymouth), projetado por Alexander Rovehead e construído em 1758-1765 num sistema de blocos 

separados, onde em volta de um pátio retangular se organizavam, no topo, a capela, o dispensário e 

as habitações para o pessoal, e nos restantes lados 10 blocos (fig. 4) com uma lotação de 1200 camas 

em 60 unidades clínicas, para deste modo minimizar o risco de propagação de infeções e maximizar a 

ventilação. Este sistema pode ser considerado um precedente da tipologia pavilhonar, e exemplo de 

referência na época. 

 
Fig. 4: Planta do Royal Naval Hospital de Stonehouse. Alexander Rovehead, 1758-1765. 

1. pátio; 2. capela; 3. enfermarias; 4. enfermaria para doentes com varíola; 5. cozinha; 6. armazéns. 

                                                   
27 Entre 1896 e 1917 a Charité sofreu grandes obras de remodelação e ampliação e durante a Segunda Guerra Mundial foi 
fortemente afetada pelos bombardeamentos de Berlim, sendo nos anos seguintes reconstruída. Desde a queda do Muro em 
1989, com a reestruturação interna do hospital e faculdade de medicina, foi alvo de obras de ampliação e modernização, sendo 
atualmente constituída por 4 campus (Charité Mitte, Benjamin Franklin, Virchow-Klinikum e Berlin Buch).  
28 Com uma lotação de 1200 camas, acolhia mais de 3500 doentes. 
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No entanto, apenas no século XIX surgem os primeiros hospitais no seu entendimento moderno como 

espaços de cura. Com o Iluminismo e a Revolução Industrial no século XVIII, por um lado emerge uma 

nova forma de pensar o Homem, a Natureza e a sociedade, por outro lado regista-se um crescimento 

exponencial dos centros urbanos, pois neles se localizavam as principais indústrias. Incitado pela 

Revolução Científica de finais do século XVII e em oposição ao regime absolutista, o Iluminismo foi um 

movimento intelectual e filosófico marcado pela procura da razão como base do conhecimento e defesa 

da liberdade. Assiste-se assim a uma grande evolução intelectual, tanto ao nível da filosofia como das 
ciências, inclusivamente em domínios anteriormente considerados tabu, como p. ex., a química e a 

anatomia. Já com a Revolução Industrial, a indústria ganha relevo na sociedade como nova fonte de 

emprego e de desenvolvimento da economia. Verifica-se um grande êxodo rural e um consequente 

crescimento descontrolado das cidades industriais, em que a população operária vivia em condições 

precárias de higiene e salubridade. Por conseguinte, também eram lugares marcados pela propagação 

de numerosas doenças e epidemias, originando uma sobrelotação dos hospitais, sem separação de 

géneros e entre crianças e adultos. Logo, havia uma crescente necessidade de melhorar as condições 

sanitárias nas cidades, tendência que se intensificou no século XIX. No domínio da medicina, através 
da dissecação e estudo de cadáveres, houve muitas descobertas nesta época, as quais tiveram um 

papel decisivo na abordagem da doença. A descoberta de tratamentos ou até curas para certas 

doenças leva-as a serem reconhecidas como patologias, originando também uma nova abordagem 

arquitetónica: os hospitais como locais de tratamento e cura. Determinantes para a nova arquitetura 

hospitalar foram, entre outras, as descobertas de Louis Pasteur (1822-1895) e Robert Koch (1843-

1910)29, de Joseph Jackson Lister (1827-1912)30 e de Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923)31. Por 

conseguinte o isolamento dos doentes com doenças contagiosas era considerado fundamental para 

evitar a propagação da doença, pelo que se acreditava que os doentes deviam ser tratados em 
enfermarias isoladas, já que assim era otimizada a circulação e renovação do ar e minimizado o risco 

de propagação de infeções. 

Com base nos estudos realizados para a reconstrução do Hôtel-Dieu de Paris, Martin-Pierre Gauthier 

(1790-1855) construiu entre 1846 e 1854 o Hôpital Lariboisière de Paris (fig. 5), segundo um sistema 

pavilhonar, em que os doentes eram tratados em 6 blocos de enfermarias, 3 femininos e 3 masculinos, 

organizados em volta de um grande pátio e implantados simétrica- e perpendicularmente a este, 

encontrando-se interligados por galerias cobertas e com as áreas principais de tratamento alojadas nos 
corpos extremos que encerravam o pátio. Este modelo era tido como ideal na época, pois permitia o 

isolamento das enfermarias e a separação dos diferentes fluxos hospitalares, havendo uma hierarquia 

e organização dos espaços em termos funcionais. Especialmente responsável pela propagação deste 

novo modelo hospitalar pela Europa foi Florence Nightingale (1820-1910)32, nomeadamente através do 

                                                   
29 Pasteur e Koch são considerados os fundadores da bacteriologia e microbiologia moderna graças às suas descobertas 
científicas no domínio das doenças infeciosas, nomeadamente o desenvolvimento das primeiras vacinas, entre as quais se 
destaca a vacina contra a raiva, por Pasteur, e a descoberta do bacilo da tuberculose e procura da sua cura, por Koch. 
30 Lister demonstrou que o recurso ao fenol durante cirurgias reduzia de 50% para 15% a taxa de mortalidade devido a infeções 
pós-operatórias, tendo ficado conhecido como o “pai” da cirurgia antisséptica. 
31 Röntgen detetou os raios-x e descobriu que a sua incidência sobre um corpo permitia ver através dele, constituindo assim uma 
descoberta revolucionária para o diagnóstico na medicina. 
32 Florence Nightingale, também conhecida como a “dama da lâmpada” foi uma importante enfermeira, estaticista e reformadora 
social ao fundar a enfermagem moderna.  
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seu livro Notes on Hospitals (1859), em que apontou como principais causas da alta taxa de mortalidade 

nos hospitais o acolhimento de um elevado número de doentes num mesmo espaço, a falta de espaço 

por cama e a deficiente ventilação e iluminação natural, afirmando que “the conditions essential to the 

health of hospitals are principally these – fresh air, light, ample space, subdivision of sick into separate 

buildings or pavilions” (1863, p. 25), sendo o Hospital de D. Estefânia em Lisboa (1860-1877) (fig. 6) de 

Albert Jenkins Humbert (1821-1877) uma concretização destes princípios.  Até ao início do século XX 

esta tipologia foi sendo desenvolvida numa procura da sua otimização, correspondendo às enfermarias 
maioritariamente grandes alas com 8 a 30 camas.  

  
Fig. 5: Planta do Hôpital Lariboisière de Paris. 

Martin-Pierre Gauthier,1846-1854. 

 
Fig. 6: Planta do Hospital D. Estefânia, Lisboa.  

Albert Jenkins Humbert, 1860-1877. 

Com a evolução da medicina e da sociedade, também a arquitetura hospitalar foi evoluindo e as 

exigências a que tinha que atender. Assim, se até ao início do século XX os hospitais eram construídos 

quase exclusivamente segundo uma tipologia pavilhonar, já durante o século XX ocorreu uma grande 
mudança e esta foi abandonada. Neste contexto tiveram especial relevância os estudos de Hermann 

Distel e Ernst Kopp relativamente à racionalização da eficiência funcional e económica e da 

organização hospitalar33, sobretudo nas áreas de internamento, influenciados pelo modelo americano 

de construção hospitalar, de hospitais como o “novo” Mount Sinai Hospital (1901-1904) (fig. 7), de 

Arnold William Brunner (1857-1925) ou o Columbia University Medical Center / Presbyterian Hospital 

(1926-1930) (fig. 8), de James Gamble Rogers (1967-1947), em Nova Iorque.  

                                                   
33 Em especial as obras Krankenhäuser (1931) e Rationeller Krankenhaus-Bau (1932) de Hermann Distel e Gesetzmäßiges 
Bauen (1932) de Ernst Kopp (1890-1962). 
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Os hospitais passam a ser construídos segundo tipologias verticais, como o monobloco ou a torre, pois 

estas permitem uma maior concentração das circulações e centralização das áreas comuns de 

diagnóstico e tratamento, administração e direção e de abastecimento. Hospitais marcantes destas 

novas tipologias verticais são o Martin-Luther Krankenhaus em Berlim (1931) (fig. 9), de Ernst Kopp, o 

Hôpital Beaujon de Clichy, Paris (1933-1935) (fig. 10), de Jean Walter (1883-1957), o Ospedale Clínico 
de Modena (1934-1963) (fig. 11), de Ettore Rossi (1894-1968), o Södersjukhuset em Estocolmo (1937-

1944) (fig. 12), de Hjalmar Cederström (1880-1953) e Hermann Imhäuser (1903-1990), e os Hospitais 

de Santa Maria (1939-1953) (fig. 13), e de São João (1939-1959) (fig. 14), em Lisboa e no Porto, 

respetivamente, de Hermann Distel. 

 
Fig. 9: Martin-Luther Krankenhaus, Berlin. 

Ernst Kopp, 1931. 

 
Fig. 10: Hôpital Beaujon de Clichy, Paris. 

Jean Walter, 1933-1935. 

 
Fig. 11: Ospedale Clínico de Modena. 

Ettore Rossi, 1934-1963. 

 
Fig. 12: Södersjukhuset, Estocolmo. 

Hjalmar Cederström e Hermann Imhäuser, 
1937-1944. 

 
Fig. 13: Hospital de Santa Maria, Lisboa. 

Hermann Distel, 1939-1953. 

 
Fig. 14: Hospital de São João, Porto. 

Hermann Distel, 1939-1959.  

Por outro lado, são várias as novas correntes e teorias que surgem no Movimento Moderno – momento 
cultural, tecnológico e social único – fortemente influenciadas pelas inovações e poder político. Procura-

se a inovação do ensino com a Bauhaus e a internacionalização com as conferências dos CIAM e as 

exposições internacionais. Neste contexto, é de destacar o conceito de humanização da arquitetura 

que tem as suas raízes no pensamento subjacente à crítica ao Movimento Moderno, defendido, entre 

 
Fig. 7: Mount Sinai Hospital, Nova Iorque.  

Arnold William Brunner, 1901-1904. 

 
Fig. 8: Columbia University Medical Center, Nova Iorque. 

James Gamble Rogers, 1926-1930. 
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outros, por Alvar Aalto, que se opõe à valorização e procura do minimalismo, funcionalismo ou 

estandardização, considerando-a uma arquitetura demasiado rígida, desconfortável, desumana e 

impessoal, que não tem em conta as necessidades e características particulares do lugar, da cultura e 

da população, e, como tal, desprovida de valor artístico, adotada unicamente por ser uma construção 

rápida, económica e funcional que responde à necessidade de reconstrução após a Segunda Guerra 

Mundial. Para Alvar Aalto a arquitetura é social e democrática e, acima de tudo, uma obra de arte total 

– Gesamtkunstwerk34. A arquitetura como arte requer sempre experimentação e deve ser singular e 
única, pois sendo influenciada por características humanas, depende sempre da época de construção, 

já que a evolução contínua do Homem, do conhecimento, das ciências e tecnologias marcam a forma 

de pensar e agir da sociedade. Segundo Aalto, a tecnologia é uma componente do complexo sistema 

biológico da realidade, que procura melhorar as condições de vida da sociedade sempre em harmonia 

com a Natureza – a harmonia entre o Homem e a Natureza e não a definição da Natureza pelo Homem. 

Logo, na arquitetura deve haver sempre uma estreita relação entre a Natureza e o lugar, a sua história, 

usos e tradições de modo a valorizá-los e preservá-los. A arquitetura deve complementar a Natureza e 

não ser um ícone35. Exemplo marcante destes seus princípios da humanização da arquitetura, 
aplicados à arquitetura hospitalar é o Sanatório de Paimio (1929-1933) (fig. 15, 16 e 17), pois sendo 

um local de internamento de longa duração dedica especial atenção à criação de um ambiente que 

transmita a sensação de conforto, através do uso de materiais e cores quentes, do acabamento das 

superfícies, da iluminação natural e da organização espacial, porém sem nunca comprometer as 

exigências funcionais e de higiene, ao dividir o edifício em três alas, separando assim as áreas 

funcionais para pessoal e doentes. Meuser sublinha a sua importância afirmando “Alvar Aalto (…), with 

his Tuberculosis Sanatorium Paimio, (…) set a precedent that became a landmark in architectural 

history. (…) The elegant functional aesthetic of the buildings and their spatial concept became a model 

to emulate for many hospitals after 1945” (2011, vol. I, p. 18).  

                                                   
34 Tendo sido utilizado pela primeira vez em 1827, por Karl F. E. Trahndorff (1782-1863), filósofo e escritor alemão, num ensaio, 
o termo Gesamtkunstwerk apenas ganhou importância em 1849 com o compositor de ópera Richard Wagner (1813-1883), que 
nas suas obras Die Kunst und die Revolution e Das Kunstwerk der Zukunft descreve o drama musical como Gesamtkunstwerk 
por ser simultaneamente música, dança, pantomima, poesia, pintura, escultura e arquitetura, ou seja, uma síntese de todas as 
artes. Com o Movimento Moderno e as suas diversas correntes artísticas, o termo passa a ser amplamente adotado também no 
domínio da arquitetura, numa procura de criar o edifício como o todo. 
35 Em “The Humanizing of Architecture” (1940), Aalto escreve: “But architecture is not a science. It is still the same great synthetic 
process of combining thousands of definite human functions and remains architecture. Its purpose is still to bring the material 
world into harmony with human life. To make architecture more human means better architecture, and it means a functionalism 
much larger than the merely technical one. This goal can be accomplished only by architectural methods – by the creation and 
combination of different technical things in such a way that they will provide for the human being the most harmonious life” (Aalto, 
1998, pp. 102–103).  

 
Fig. 15: Planta do Sanatório de Paimio.  

Alvar Aalto, 1929-1933. 

 
Fig. 16: Fachada sul do sanatório. 

Alvar Aalto, 1929-1933. 

 
Fig. 17: Escadas principais.  

Alvar Aalto, 1929-1933. 
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Já nos anos 60 surgem novas tipologias hospitalares tanto horizontais como verticais. Nas tipologias 

horizontais, procurava-se uma organização tal que o internamento e os correspondentes espaços de 

diagnóstico e tratamento se encontrassem sempre num mesmo piso. Já nas tipologias verticais, os 

meios de diagnóstico e tratamento e as áreas de abastecimento num “pódio” (Breitfuß), sobre o qual 

se erguem os pisos de internamento. Neste contexto, Le Corbusier projeta o Hôpital de Venice (1964-

1965, não construído) (fig. 18), segundo uma tipologia horizontal para não interferir com a silhueta da 

cidade, em que organiza as várias áreas em 4 pisos, situando-se o internamento – com uma lotação 
de cerca de 1200 camas – no último piso e agrupado em 11 unidades clínicas de 4 áreas de 28 quartos 

(fig. 19 e 20), em que a iluminação natural não ocorreria por janelas mas por claraboias na cobertura.  

Assim, desde o século XX com o Movimento Moderno e em especial desde a Segunda Guerra Mundial 

tem-se verificado um desenvolvimento exponencial da medicina e da arquitetura hospitalar, sendo a 

tipologia pavilhonar substituída por novas tipologias (fig. 21). 

    
Fig. 21: Esquemas de tipologias hospitalares: 

“linked pavilion, monobloc, low-rise multi-courtyard, atrium-galleria, street, patchwork, podium-tower or -towers, campus.” 
 

  

 
Fig. 18: Planta do Hôpital de Venice. 

Le Corbusier, 1964. 

 
Fig. 19: Planta de uma unidade de 
internamento. Le Corbusier, 1965. 

 

  

 

 

Fig. 20: Maquete dos quartos. Le Corbusier. 
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2.2. A ARQUITETURA HOSPITALAR NA ATUALIDADE 

Tal como as tecnologias, as ciências, a medicina, bem como a sociedade evoluíram, também as ideias 

de higiene, conforto e privacidade relativas aos hospitais evoluíram. Se até ao século XX os hospitais 

eram considerados espaços de doença, morte e de presença do “demónio”, devendo ser isolados fora 

dos centros urbanos, então hoje são considerados parte da cidade e pertencentes ao espaço urbano. 

Assim, também ideias antigamente consideradas impensáveis adquirem hoje cada vez maior 

relevância, sendo integradas nos hospitais novos e nos existentes, p. ex., a permanência de um 
acompanhante do doente, mesmo durante a noite, ou a existência de espaços de convívio e lazer. Por 

outro lado, e em especial desde o final do século XX, com a evolução das tecnologias e da medicina, 

verificaram-se grandes mudanças no domínio hospitalar, já que o avanço dos meios de diagnóstico e 

tratamento permite um diagnóstico mais rápido e assertivo e intervenções menos invasivas e em 

ambulatório. Logo, também ao nível da área ocupada pelos diferentes serviços nos hospitais há uma 

grande diferença: as áreas de diagnóstico e tratamento necessitam de maiores espaços, ao contrário 

do internamento que dado o tempo de hospitalização ser mais curto e muitas intervenções serem 

realizadas em regime ambulatório, já não corresponde a grande percentagem da área hospitalar.  

A arquitetura hospitalar é hoje uma área muito específica do domínio da arquitetura, dado o grande 

conjunto de regras e exigências aos diversos níveis – funcionais, económicas, de higiene, ambientais 

e de conforto – que obrigam o arquiteto a um intensivo e longo trabalho de pesquisa e desenho 

arquitetónico durante o projeto até chegar à resposta que satisfaça todos os envolvidos no projeto. 

Acresce que devido à evolução constante das tecnologias e da medicina é exigido um pensamento 

antecipativo ao arquiteto, já que só assim o hospital que projeta será flexível e capaz de “responder” a 

uma nova realidade: “As doctors pharmacists, researchers and therapists develop new treatment 

methods, so designers and architects have to incorporate new materials and layouts into their creations” 

(Meuser, 2011, vol. I, p. 11). De igual modo devem ser estudados os principais fatores de mudança da 

população a que se destina36, como, p. ex., a esperança média de vida, as taxas de natalidade e 

mortalidade e os hábitos de vida, pois estes permitem prever a evolução das necessidades de 

assistência médica e hospitalar.  

Contrariamente ao início do século XX em que havia um enfoque nos fatores económico e funcional da 

arquitetura hospitalar, no hospital como uma “máquina de curar”, desde a segunda metade do século 

XX37 – principalmente com as teorias de Alvar Aalto sobre a humanização da arquitetura e recuperando 
ideias já enunciadas por Florence Nightingale – existe uma crescente preocupação com o conforto e 

bem-estar dos doentes, uma vez que “the problem of hospitalisation syndrome, the appearance of 

mental changes caused by a long hospital stay, especially evident in children and the elderly, has been 

known for a long time” (Meuser, 2011, vol. I, p. 13). Logo, na construção ou intervenção num hospital, 

não só a eficiência funcional, económica e tecnológica, para além das especificas regras de higiene e 

                                                   
36 Neste sentido, Cor Wagenaar refere “obviously, there are the well-known demographic trends like aging, which threatens to 
boost demand beyond the level with which healthcare institutions can cope. The emergence in a short period of time of viruses 
with characteristics that could culminate in a global epidemic disaster remains a cause for alarm. So do the consequences of drug 
abuse, unhealthy diets, and a sedentary lifestyle” (2014, p. 9). 
37 De acordo com Meuser “in hospital planning, what was emphasised for a long time, especially during the 1970s, were the 
physical needs of patients. Their psychological and social needs were addressed; functionality and efficiency were the 
cornerstones of treatment” (2011, vol. I, p.13). 
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separação de circuitos internos importam, mas também a sustentabilidade ambiental e em especial o 

conforto do doente e do pessoal hospitalar. Uma nova visão da arquitetura hospitalar tem-se vindo a 

desenvolver desde então e com ela grandes mudanças na arquitetura hospitalar: “these are related to 

the role that it plays within the city and the community, but also to the recovery of values that are different 

from those of quantity and function, characterizing modern hospitals in the first half of the twentieth 

century. These ‘new values’ (…) agreeing to a humane and humanistic vision of reality, together with 

the recent technological discoveries and new ways of treatment and care, influence the design choices 

in hospitals contemporaries” (Pellitteri e Belvedere, 2010, p. 401). 

Importante fator para esta nova visão é o novo domínio da arquitetura, a psicologia da arquitetura, que 

estuda a interação e relação entre o Homem e o meio em que se encontra, e assim procura perceber 

os efeitos da envolvente construída, ou seja, da arquitetura, sobre as capacidades cognitivas e de 

raciocínio, o bem-estar físico e mental e as emoções do ser humano. Como tal, tem um papel relevante 

na definição da qualidade do ambiente arquitetónico e na humanização da arquitetura. Neste sentido, 

na arquitetura hospitalar passou a haver especial enfoque no doente, tanto a nível físico como 

psicológico, pois apenas há Mens sana in corpore sano, e vice-versa (fig. 22). Logo a humanização do 
espaço hospitalar envolve uma visão holística de pessoas, espaços e atividades: “one of the basic 

tenets is that the beyond all technology, organic health requires a holistic approach to a person’s well-

being; recovery and healing are no longer to be attained through medical competence and state-of-the-

art medical equipment alone, but are also decisively influenced by the environment” (Meuser, 2011, vol. 

I, p. 14). Só deste modo, as necessidades dos doentes podem ser satisfeitas, os ambientes tornados 

mais acolhedores e positivos e existir uma boa relação médico-doente e, simultaneamente, fatores 

contraproducentes ao processo de cura, como o stress, a angústia, o medo, a insegurança ou a tristeza 

podem ser eliminados38 e ser ultrapassada a ideia do hospital como grande equipamento “branco”, com 
longos corredores e espaços escuros e isolados e sem iluminação natural. “It may seem a strange 

principle to enunciate as the very first requirement of a hospital, that it should do the sick no harm” 

(Nightingale, 1863, prefácio).  

 
Fig. 22: Esquema da influência dos principais fatores no doente. 

                                                   
38 Roger Ulrich revela que estudos efetuados mostraram que “most natural views apparently elicit positive feelings, reduce fear 
in stressed subjects, hold interest, and may block or reduce stressful thoughts, they might also foster restoration from anxiety or 
stress. (…) Views to the outside may be especially important to individuals who have unvarying schedules and spend a great time 
in the same room, such as surgical patients. (…) In comparison with the wall-view group, the patients with the tree-view had 
shorter postoperative hospital stays, (…) took fewer moderate and strong analgesic doses and had slightly lower scores for minor 
postsurgical complications” (1984, pp. 420–421), e que “hard facilities usually fail because they are stressful or otherwise unsuited 
to the psychological needs of patients, visitors and staff (…), poor design works against the well-being of patients” (1991, p. 97). 
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Assim, para a humanização dos espaços hospitalares importam “the distribution and composition of 

spaces, the shape of the exterior volume of the building, the presence of views to outside, green and 

worship spaces, furnishings, materials, finishes, colours, signage, light (both natural and artificial), 

elements of visual reference (for example, art installations)” (Pellitteri e Belvedere, 2010, p. 402). Como 

tal, em hospitais mais recentes, como p. ex., os Maggie Care Centres (fig. 23)39,  a Schön Klinik em 

Neustadt in Holstein (1990-1995/1997-1999) (fig. 24), de tönies + schroeter + jansen freie Architekten 

gmbh, a REHAB Basel (1998-2002) (fig. 25), de Herzog & de Meuron, a Orthopädische Kinderklinik de 
Aschau (2001-2004) (fig. 26), de Nickl & Partner Architekten AG, o novo corpo da Kinderklinik Prinzessin 

Margaret em Darmstadt (2002-2006) (fig. 27), de Angela Fritsch Architekten, ou o Centro Clínico 

Champalimaud em Lisboa (2008-2010) (fig. 28), de Charles Correa, os arquitetos procuraram equilibrar 

as exigências funcionais com a qualidade do ambiente hospitalar. 

 
Fig. 23: Vista interior para o pátio interior 

do Maggie’s Oldham. dRMM, 2017. 

 
 Fig. 24: Vista aérea da Schön Klinik 

Neustadt in Holstein. tönies + schroeter + 
jansen, 1990-1995/1997-1999. 

 
Fig. 25: Piscina interior da 

REHAB Basel. Herzog & de 
Meuron, 1998-2002. 

 
Fig. 26: Corredor do internamento da 

Orthopädische Kinderklinik de Aschau. 
Nickl & Partner, 2001-2004.  

 
Fig. 27: Foyer da Kinderklinik Prinzessin 

Margaret, Darmstadt. Angela Fritsch 
Architekten, 2002-2006. 

 
Fig. 28: Jardim tropical do Centro 
Clínico Champalimaud, Lisboa. 

Charles Correa, 2008-2010. 

No entanto, não só em novos hospitais é possível a humanização, mas também ao intervir em hospitais 

existentes. Exemplos são os projetos de remodelação e/ou ampliação da Clínica Universidad de 

Navarra em Pamplona (2000-2013) (fig. 29), de Otxotorena Arquitectos, do Hospital Psiquiátrico de 

Pamplona (2011-2017) (fig. 30), de Vaillo + Irigaray, do Sheffield Children’s Hospital (2014-2018) (fig. 
31), de Avanti Architects e Morag Myerscough, ou o projeto de ampliação em execução do 

Södersjukhuset de Estocolmo (2013-2020) (fig. 32), de LINK Arkitektur AB.  

                                                   
39 A construção dos Maggie Care Centres parte da iniciativa de Maggie Jencks, de neles criar um ambiente acolhedor e positivo 
para doentes com cancro diferente do existente em muitos hospitais. Jencks relata a sua própria experiência em a view from the 
frontline onde refere: “In general hospitals are not patient-friendly. Illness shrinks the patient’s confidence and arriving for the first 
time at a huge NHS hospital is often a time of unnecessary anxiety. Simply finding your way around is exhausting. (…) Overhead 
(…) lighting, interior spaces with no views out and miserable seating against the walls all contribute to extreme mental and physical 
enervation. (…), Waiting time could be used positively. Sitting in a pleasant, but by no means expensive room, with thoughtful 
lighting, a view out to trees, birds and sky, and chairs and sofas arranged in various groupings could be an opportunity for patients 
to relax and talk” (1995, p. 21). 
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Fig. 29: Corredor da Clínica Universidad de 

Navarra em Pamplona. Otxotorena Arquitectos, 
2000-2013. 

 
Fig. 30: Hospital Psiquiátrico de Pamplona. Vaillo + Irigaray, 2011-2017. 

 
Fig. 31: Enfermaria do Sheffield Children’s 

Hospital. Avanti Architects e Morag Myerscough, 
2014-2018. 

 
Fig. 32: Fachada renovada e novo corpo adjacente (à esquerda) 

do Södersjukhuset, Estocolmo. LINK Arkitektur, 2013-. 

Além disso, com base nos estudos sobre a influência de fatores como o ruído, a iluminação, a relação 

com a envolvente exterior, o desenho da unidade de internamento, a nível físico, psicológico e 

emocional dos doentes e no sucesso do seu tratamento e cura, tem sido desenvolvido, desde 2013, 

um projeto-piloto na unidade de cuidados intensivos (fig. 33 e 34), do Campus Virchow-Klinikum da 

Charité – Universitätsmedizin Berlin. Numa equipa interdisciplinar a Charité e o atelier Graft, o objetivo 

do projeto-piloto “é o estudo e desenvolvimento de uma enfermaria de cuidados intensivos que através 

da sua atmosfera apoia o processo de cura do doente”40 (Parametrische (T)Raumgestaltung, s.d.) Ou 
seja, é criado um “ambiente tranquilizador e confortável, adaptado de forma sensível à perceção do 

doente. (…) No desenho dos interiores, as formas surpreendentemente suaves e contínuas, bem como 

a utilização de grandes superfícies de madeira e pavimentos escuros providenciam um ambiente 

acolhedor até lá desconhecido em enfermeiras de cuidados intensivos. A luz indireta e um sistema de 

iluminação individualmente ajustável proporcionam o bem-estar. Especial atenção (...) incide sobre a 

remoção do campo da visão de todos os aparelhos médicos e equipamentos técnicos”41 (GRAFT, s.d.). 

                             
Fig. 33 e 34: Unidade de cuidados intensivos do Pilotprojekt com diferentes cenários de iluminação na 

Charité Berlin. GRAFT, 2013-. 

                                                   
40 Tradução da autora a partir do original alemão. 
41 Tradução da autora a partir do original alemão. 
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2.3. O PROJETO CUCA_RE 

O projeto de investigação CuCa_RE: curar e cuidar_reabilitar (cure and care_the rehabilitation), 

coordenado pela Prof.ª Doutora Ana Tostões, é um projeto conjunto do IST-ID, do DARQ/CERIS e da 

FLUL. Ele surge da necessidade de inverter a abordagem aos equipamentos de saúde em Portugal, já 

que esta tipologia ainda está por estudar em Portugal. e estes foram alvo de sucessivas 

transformações, encontrando-se em risco de serem desativados ou até mesmo demolidos, caso 

continuem a sofrer intervenções idênticas. Acresce que a saúde tem sido um tema central no debate 
político, pelo que é fundamental um estreito trabalho entre arquitetos, engenheiros e médicos. Logo 

tem como objetivo estudar edifícios da saúde construídos em Portugal no século XX e o seu papel na 

política de saúde, tendo em consideração a evolução da tecnologia e das ciências, em especial da 

medicina, desafios futuros previsíveis, bem como a necessidade de promover uma crescente 

consciência de ambiente construído sustentável.  

Assim numa primeira fase, foi realizado um levantamento e estudo de equipamentos de saúde 

construídos em Portugal desde o início do século XX até à criação do Serviço Nacional de Saúde em 

1979. Após o levantamento inicial foram selecionados cerca de 30 casos de estudos de 8 tipologias 
diferentes – sanatórios, leprosarias, psiquiátricos, oncológicos, materno-infantis, hospitais escolares, 

hospitais gerais, de reabilitação –, os quais são analisados numa perspetiva histórica, cultural e social, 

de modo a identificar as técnicas adequadas à reabilitação, conservação e a um ambiente construído 

sustentável, para que respondam aos atuais parâmetros de conforto, segurança e restrições legais. 

Importante desde logo é o seu desenvolvimento numa perspetiva global no que respeita à 

complexidade da assistência médica no século XXI. 

Paralelamente, têm sido realizados eventos científicos, destacando-se: o Seminário e Workshop 

“Habitar a Casa do Homem”, realizados de 25 de abril a 1 de maio de 2019 em Coimbra, com especial 
enfoque nos equipamentos hospitalares da cidade de Coimbra – Maternidade Bissaya Barreto, Hospital 

Psiquiátrico Sobral Cid e Ex-Hospital Pediátrico –, e contando com a presença de António Vaillo; e a 

Conferência Internacional CuCa_RE, realizada a 6 e 7 de junho de 2019 em Lisboa, contando com a 

participação de arquitetos e historiadores de diversos países e diferentes abordagens ao tema da 

reabilitação de equipamentos hospitalares – Jorge Estriga e Paulo Pais (Portugal), José Manuel Pozo 

e Juan Miguel Otxotorena (Espanha), Philippe Grandvoinnet (França), Cor Wagenaar e Wessel de 

Jonge (Holanda), Björn Schötten e Peter Pawlik (Alemanha), Martin Zaiček (Eslováquia), Jonas 
Malmberg (Finlândia) e Renato Gama Rosa (Brasil). 

Como resultado final do projeto será criada uma base de dados online com informação acerca dos 

edifícios de saúde em Portugal do século XX e a publicação de um livro e de um Guia de Boas Práticas. 
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3. CASOS DE ESTUDO EM PORTUGAL 
3.1. OS HOSPITAIS ESCOLARES DE LISBOA E DO PORTO 

3.1.1. CONTEXTO HISTÓRICO / URBANO E PROGRAMA 

A criação dos hospitais escolares em Portugal remonta a acontecimentos do século XIX e início do 

século XX. A chegada a Portugal das descobertas e inovações do Iluminismo levou, ainda no século 

XVIII, o Marquês de Pombal a implementar grandes reformas no ensino, inclusivamente na medicina. 

No entanto, apenas com a reforma de 1825 que funda as Escolas Reais de Cirurgia em Lisboa e no 
Porto, no reinado de D. João VI, é que se verifica o desenvolvimento de um novo panorama no ensino 

da medicina em Portugal. Diferentemente do ensino da Faculdade de Medicina de Coimbra. estas 

novas escolas de medicina foram integradas em hospitais existentes, pertencentes à Santa Casa da 

Misericórdia: em Lisboa no Hospital Real de S. José42 e no Porto no Hospital Real de Santo António43. 

Seguindo o modelo de ensino das écoles francesas, nelas o ensino baseava-se num vasto leque de 

disciplinas praticas, como p. ex. anatomia e fisiologia, patologia externa e patologia interna, clínica 

médica e clínica cirúrgica, matéria médica, operações e obstetrícia. 

Após a Guerra Civil Portuguesa (1832-1834), as Escolas Reais de Cirurgia foram elevadas a Escolas 
Médico-Cirúrgicas de Lisboa e do Porto, em 1836. Para igualar o estatuto dos seus diplomados ao dos 

de Coimbra, permitindo-lhes de igual modo o livre exercício da medicina, foram promulgadas novas leis 

em 1861 e 1864, porém continuando apenas a Faculdade de Medicina de Coimbra a poder atribuir os 

graus académicos. Consequentemente, a revolta interna de professores das Escolas Médico-

Cirúrgicas, apoiados por “centros de pressão, como a Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa 

[fundada em 1822], a imprensa e certas intervenções parlamentares” (Alves, 2014, pp. 174–175), foi 

crescendo a Faculdade de Medicina de Coimbra, desejando fundar duas novas universidades, uma no 

Porto e outra em Lisboa, e extinguir pelo menos a Faculdade de Medicina de Coimbra, se não toda a 
Universidade de Coimbra. Se em Lisboa se verificava falta de espaço, então no Porto a situação era 

ainda mais grave, pois o Hospital de Santo António apenas parcialmente fora cedido ao ensino, num 

espaço reduzido, com “salas improvisadas, pouco amplas e desprovidas do essencial para o ensino” 

(Morais, 1959, p. 33). 

No entanto, apenas com a Instauração da República em Portugal, em 1910, é que é realizada uma 

reforma profunda do ensino superior, entre fevereiro e maio de 1911. No âmbito desta reforma foram 

promulgados 9 decretos, 3 dos quais referentes à área do ensino da medicina: Decreto de 22 de 
fevereiro – Reforma do Ensino Médico; Decreto de 22 de março – Criação das Universidades de Lisboa 

e Porto e criação do Fundo Universitário de Bolsas ou Pensões de Estudo; Decreto de 19 de abril – 

Bases da Nova Constituição Universitária. 

Neste sentido, pelo Decreto de 22 de fevereiro, e por influência da “Geração Médica de 1911”44, o 

ensino da medicina sofreu grandes mudanças, procurando-se modernizá-lo e aproximá-lo dos modelos 

                                                   
42 O Hospital de São José foi instalado após o terramoto de 1755, que destruiu o Hospital Real de Todos-os-Santos, no antigo 
colégio jesuíta de Santo Antão-o-Novo, construído entre 1579 e 1593, por Baltazar Álvares e Filipe Terzi. 
43 O Hospital de Santo António foi construído entre 1770 e 1824, segundo o projeto do arquiteto inglês John Carr. 
44 É denominada como “Geração Médica de 1911” um conjunto de médicos que tiveram um papel relevante na reforma do ensino 
médico em Portugal, criando também os primeiros institutos universitários de investigação médica, autónomos e cujo trabalho se 
baseava na experiência laboratorial. Faziam parte desta geração Francisco Gentil (1878-1964), Marck Athias (1875-1948), 
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de ensino francês, inglês e alemão, afastando-se da teorização exagerada e valorizando o ensino 

prático. O ensino da medicina passou a ter uma forte base preparatória de biologia e focava-se nas 

“Clínicas geraes, Médica, Cirúrgica e Obstétrica, Especialidades clínicas e altos estudos de 

investigação scientífica” (1911, p. 743). Ainda por este decreto, as Escolas Médico-Cirúrgicas de Lisboa 

e do Porto foram elevadas a Faculdades de Medicina, associadas às respetivas Universidades, 

mantendo-se a Faculdade de Medicina de Coimbra. Já os preparatórios médicos foram extintos. As 

três faculdades seriam organizadas de igual forma e teriam os mesmos direitos e privilégios, dispostos 
mais em pormenor no Decreto de 19 de abril que definiu a função, estrutura, funcionamento e 

regulamento das três Universidades de Portugal, após a fundação das Universidades de Lisboa e do 

Porto pelo Decreto de 22 de março. Por outro lado, previa anexar “às Faculdades os institutos e 

hospitaes necessários” (1911, p. 745).  

Num novo panorama de ensino de medicina, nas Faculdades de Medicina eram formados médicos, 

cirurgiões e farmacêuticos – o que de resto já acontecia nas Escolas Médico-Cirúrgicas –, seguindo o 

modelo de faculdades europeias idênticas, em especial o modelo da Universidade de Berlim. Ensino e 

investigação passaram a estar em estreita ligação nas diversas disciplinas: “são criados institutos, 

dedicados à investigação em ciências básicas e clínicas universitárias, conjugando o ensino clínico 

com a actividade de investigação e assistencial” (Alves, 2014, p. 271). Também o intercâmbio científico 

entre faculdades nacionais e internacionais foi promovido. É esta a ideia do conceito “Hospital-Escolar”. 

Neste contexto, o conceito de “Hospital-Escolar” foi aplicado pela primeira vez em 1911 ao Hospital de 

Santa Marta, para o qual foi transferida do Hospital de São José a parte clínica da Faculdade de 

Medicina de Lisboa, já que este passou a chamar-se Hospital Escolar de Santa Marta, continuando, 

porém, a administração no Hospital de São José, dada a insuficiência de espaço. Já no Porto, a 

faculdade permaneceu no edifício anexo ao Hospital de Santo António, que havia sido construído em 
1885, enquanto o ensino e a clínica continuavam a realizar-se no edifício do hospital. 

Em 1914, pelo Decreto nº 1137, foi criado o grupo dos Hospitais Civis de Lisboa, composto pelos 

hospitais de São José, de São Lázaro, do Desterro, de Santa Marta, de Santo António dos Capuchos, 

de Arroios, de Dona Estefânia, de Curry Cabral e os serviços de hospitalização antirrábica e antidiftérica 

do Instituto Bacteriológico Câmara Pestana, e uma Comissão Directora dos Hospitais Civis para a sua 

direção e administração. Este decreto definia ainda as bases da orgânica do seu funcionamento. 

Com o avanço da medicina e o aumento das atividades de investigação e experimentação laboratorial, 
as instalações das faculdades de medicina de Lisboa e do Porto foram-se tornando insuficientes. 

Acresce que com o crescimento da população portuguesa, em especial no Porto e em Lisboa, a 

capacidade de assistência médica dos hospitais tinha chegado aos seus últimos limites – o número de 

camas era insuficiente e havia uma grande debilidade do equipamento clínico, da organização 

hospitalar e da preparação do pessoal. Consequentemente, em 1918 foi criada uma comissão, 

                                                   
Augusto Celestino da Costa (1884-1956), Henrique Vilhena (1879-1958), Azevedo Neves (1877-1955), Aníbal Bettencourt (1868-
1930), Sílvio Rebello (1879-1933), Sousa Martins (1843-1887), Miguel Bombarda (1815-1910), Egas Moniz (1874-1955), Câmara 
Pestana (1863-1899), Alfredo da Costa (1859-1910), Gama Pinto (1853-1945), Reynaldo dos Santos (1880-1970), Abel Salazar 
(1889-1946), Pulido Valente (1884-1963), Curry Cabral (1844-1920), Júlio de Matos (1856-1922), Ricardo Jorge (1858-1939), 
Magalhães Lemos (1855-1931), entre outros. 
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presidida por Francisco Gentil, para estabelecer a orgânica e o programa para a construção de dois 

novos hospitais escolares, um em Lisboa e outro no Porto, bem como reorganizar a rede hospitalar 

existente, procurando concretizar a ambição de muitos da “Geração Médica de 1911”: “criar condições 

para o ensino clínico e o ensino laboratorial se fazerem em instalações que permitissem uma estreita 

colaboração e um verdadeiro auxílio entre trabalhadores das várias secções” (Gentil, 1936, p. 69). 

Contudo, devido à instabilidade política da 1ª República, à participação de Portugal na Primeira Guerra 

Mundial e ao golpe de Estado de 28 de maio de 1926 e consequente início do regime do Estado Novo 
por Salazar, os estudos realizados pela comissão nunca chegaram a ser concretizados.  

Figura principal na Comissão Directora dos Hospitais Civis foi desde 1911 Francisco Gentil, médico e 

professor da Faculdade de medicina de Lisboa. Apesar dos problemas decorrentes da instabilidade 

política, lutou pela melhoria do ensino médico e das condições hospitalares, modernizando-os à luz 

das mais recentes inovações e modelos europeus e americanos. considerava que para o avanço da 

medicina era essencial uma constante e estreita relação entre a prática e a investigação, ou seja, a 

assistência hospitalar, o ensino e preparação e a investigação. Sendo sempre a prioridade máxima de 

um hospital a assistência aos doentes, considerava que  

“para ser impecável o bom desempenho da função e assistência, é indispensável criar condições para se educar o 

pessoal, para ensinar e estudar nas clínicas, nas consultas, nos centros de diagnóstico e de terapêutica, como nos 

laboratórios, tudo quanto diga respeito à aprendizagem profissional de médicos e enfermeiras. Os hospitais têm de 

se adaptar à medicina actual, têm de ser “centros médicos”, pois (…) o asilo para doentes (…) hoje não podem, ou 

antes não deviam subsistir” (1941, p. 5). 

Este seu pensamento era partilhado, entre outros, por Hernâni Monteiro (1891-1963), médico e 

professor da Faculdade de Medicina do Porto. Ambos consideravam essencial a reforma da assistência 

hospitalar, não só para melhorar a qualidade clínica e o desenvolvimento científico-pedagógico, mas 

em especial para fazer frente à falta de cuidados médicos prestados à população. 

No entanto, apenas com o início do Estado Novo nos anos 30 é que houve condições políticas e 

económicas que permitissem a reforma hospitalar, sendo esta uma das prioridades do governo. Neste 

contexto, foi promulgado a 31 de julho de 1933 o Decreto-lei nº 22917 que no seu Artigo 1º autorizava 

“o Governo a fazer construir dois hospitais escolares, um em Lisboa e outro no Pôrto, anexos às 

respectivas Faculdades de Medicina” (1933, p. 1498). Por este mesmo decreto ficou também definido 

que os hospitais seriam “projectados em obediência aos mesmos princípios de técnica hospitalar e para 

uma capacidade de 1500 camas cada um” (1933, p. 1498), mas que, contrariamente ao projeto do 
Hospital Escolar de Lisboa o do Hospital Escolar do Porto, deveria “ser elaborado para uma execução 

em duas fases, de modo a permitir, apos a conclusão das obras da primeira fase, a completa utilização 

de 600 a 800 camas” (1933, p. 1498). Além disso, fixava como data de inauguração de ambos o dia 29 

de dezembro de 1936, disponibilizando-se para a sua construção uma verba de 60 000 contos, 

deduzida do saldo das contas do ano económico 1931-1932. Determina ainda que para dirigir e 

administrar as obras de construção dos hospitais seria criada uma comissão administrativa, cuja 

composição seria definida pelo Ministro das Obras Públicas e Comunicações – Eng.º Duarte Pacheco 

(1900-1943) –, sendo que dela teriam que fazer necessariamente parte dois professores de medicina, 
um da Faculdade de Medicina de Lisboa e outro da do Porto.  
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Consequentemente, pelo Decreto-lei nº 23706, de 27 de março de 1934, foi criada a Comissão 

Administrativa dos Novos Edifícios Universitário (CANEU)45, constituída por 6 membros: “uma 

individualidade com larga prática de administração pública, que servirá de presidente, dois professores 

de medicina, um da Faculdade de Lisboa e outro da do Pôrto, dois engenheiros civis e um comercialista, 

que servirá de secretário” (1934, p. 383). Assim, para a sua constituição foram nomeados o Prof. 

Alexandre Alberto Sousa Pinto (1880-1982) (presidente), o Eng.º Inspetor Superior de Obras Públicas 

Fernando Galvão Jácome de Castro (1892-1964) (vice-presidente)46, o Prof. Eng.º Manuel Tavares 
Cardoso (1892-1969)47, o Eng.º Eduardo Evangelista do Carvalhal (1885-1972) e o Dr. Domingos 

António Alvarez (secretário). A esta comissão competia administrar as verbas destinadas à construção 

dos hospitais, elaborar e propor à aprovação os planos para a construção dos hospitais, definir as 

condições gerais, técnicas e administrativas a respeitar na elaboração dos projetos, fiscalizar a 

respetiva elaboração, autorizar as despesas e aprovar os contratos de adjudicação de trabalhos, 

realizar relatórios de despesas efetuadas ou a efetuar, bem como contratar o pessoal necessário para 

a construção dos hospitais. As atribuições desta comissão foram alargadas a 13 de dezembro do 

mesmo ano pelo Decreto-lei nº 24776, passando a caber-lhes também a direção da construção dos 
edifícios da Reitoria da Universidade de Lisboa e das Faculdades de Letras e Direito de Lisboa, pelo 

que foram criadas duas comissões técnicas afetas à CANEU, uma para coadjuvar no controlo das obras 

da Reitoria e das Faculdades de Lisboa e outra para as dos Hospitais Escolares. Tanto as competências 

da Comissão Administrativa como as das comissões técnicas ficaram regulamentadas pelo Decreto nº 

24865, de 8 de janeiro de 1935. A Comissão Técnica dos Hospitais Escolares era, por sua vez, 

constituída pelo Prof. Dr. Francisco Gentil, como presidente, e pelo Prof. Dr. Hernâni Monteiro, pelo 

Eng.º Fernando Galvão Jácome de Castro, pelo Prof. Eng.º Manuel Tavares Cardoso, como vogais e 

pelo Eng.º Eduardo Evangelista do Carvalhal, responsável pelos estudos e cálculo de toda a estrutura 
de betão armado.  

Apesar de terem sido iniciados estudos para o projeto dos hospitais escolares ainda em 1933, ou seja, 

antes da constituição das comissões, por parte de Francisco Gentil, Hernâni Monteiro, Jácome de 

Castro e Mário Neves (1912-1999) (então administrador do IPO), apenas em 1935 foi apresentada a 

primeira proposta para os novos hospitais, traduzida em esquemas por Tavares Cardoso em maio de  

1936, e em janeiro de 1938, dois anos após prevista a inauguração dos hospitais, foi contratado para 

a realização do projeto o arquiteto alemão especialista em construção hospitalar, Hermann Distel. 

Entre 1933 e 1936 Francisco Gentil, Hernâni Monteiro, Jácome de Castro e Mário Neves estudaram os 

projetos de grandes hospitais modernos – p. ex. o Hospital St. Pierre em Bruxelas, o Hospital Escolar 

de Zurique, o Hospital Beaujon em Paris –, alguns dos quais Francisco Gentil e Mário Neves visitaram, 

tendo contacto com os seus arquitetos, na grande viagem de estudo pela Europa, em 1935, depois da 

participação no 4º Congresso Internacional sobre Hospitais da Associação Internacional de Hospitais 

(IHA), em Roma. Realizaram ainda um inquérito de estudo a todos os professores das Faculdades de 

                                                   
45 Em 1957, a Comissão Administrativa dos Novos Edifício Universitários (CANEU) passou a Comissão Administrativa das Novas 
Instalações Universitárias (CANIU). 
46 Como Alexandre de Sousa Pinto apenas foi presidente da CANEU até 1937, na verdade foi Jácome de Castro quem dirigiu a 
construção dos hospitais escolares, apesar de manter o título de vice-presidente. 
47 Manuel Tavares Cardoso substituiu em 1936 o Eng.º Teixeira Pinto em ambas as comissões. 
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Medicina de Lisboa e do Porto, de modo a perceber as necessidades de ensino de cada uma. 

Ambicionando que hospital e faculdade fossem um só, ou seja, criar um centro de assistência e de 

ensino médico, um hospital-escolar idêntico ao modelo alemão “Klinikum”, os novos hospitais deveriam 

ser construídos à luz das mais inovadoras técnicas e dos modelos modernos, pelo que procuraram 

encontrar “possibilidades de adaptar ao nosso meio quanto já se havia realizado noutros países” 

(Gentil, 1939, p. 2). Foi também através da sua viagem de estudo que concluíram que cada hospital-

escolar teria idealmente uma organização em sistema planetário48, com uma lotação e 1500 camas, e 
o ensino deveria ter uma capacidade máxima de 600 estudantes e 75 pós-graduados, sendo que seria 

admissível uma margem de 10%, já que ao excedê-la seriam postas em causa a qualidade e o ambiente 

da assistência médica e do ensino. Neste contexto, a proposta desenvolvida pela Comissão Técnica 

(fig. 35) assentava nas “bases estabelecidas nos Congressos e reuniões da associação Internacional 

dos hospitais e em especial pela sua Comissão de Construções a que preside o eminente arquitecto 

de Hamburgo Hermann Distel” (Gentil, 1937, p. 66), considerando como áreas fundamentais do estudo 

para os “hospitais-faculdade”, o internamento, a consulta externa e os laboratórios de tratamento, 

diagnóstico, investigação e de ensino, e tendo como princípios máximos na criação de um “medical 
centre” a economia de construção e a economia de função. 

 

  

  
Fig. 35: Esquemas de organização dos novos hospitais escolares segundo o sistema planetário: geral e 4 pisos. CANEU, 1936. 

A contratação de Hermann Distel em janeiro de 1938 resultou de dois importantes factos: por um lado, 

o estabelecimento de contacto direto entre Francisco Gentil e Herman Distel aquando do 4º Congresso 

Internacional dos Hospitais, em Roma, altura em que Distel é presidente da Secção de Construções da 

IHA e já com uma vasta experiência em projetos hospitalares, por outro lado a boa relação que Salazar 

mantinha com Hitler fez com que soubesse do monumental projeto urbanístico para transformar Berlim 
e da participação nele de Distel, no âmbito do projeto do grande Hospital Universitário de Berlim, e que, 

portanto, o considerava a pessoa indicada para a execução do projeto dos hospitais escolares. Acresce 

que, paralelamente, em Portugal estava a ser organizada a Exposição do Mundo Português, um dos 

mais importantes acontecimentos de exaltação do regime salazarista, com Duarte Pacheco como um 

dos protagonistas. Assim e sendo Duarte Pacheco Ministro das Obras Públicas e Comunicações e, 

                                                   
48 O sistema planetário aplicado à construção hospitalar, caracteriza-se pela existência de um núcleo central no qual são 
localizados todos os serviços comuns ao hospital e ao qual as clínicas de internamento estão ligadas por galerias, permitindo 
assim uma certa autonomia a estas. 
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como tal, simultaneamente responsável pelo projeto dos hospitais escolares, a sua construção passou 

a ser considerada uma obra pública de celebração do poder, pelo que deveria ser edifícios 

monumentais, sólidos e robustos. Logo Hermann Distel era a pessoa ideal para o projeto. 

Desde o início do projeto dos hospitais escolares se verifica que apesar de o projeto ser o mesmo, se 

considerou que o hospital do Porto seria uma réplica do hospital de Lisboa e que a sua construção seria 

faseada, os “hospitais escolares de Lisboa e Porto não seriam construídos (e institucionalmente 

tratados) em igualdade de circunstância” (Gomes, 2009, p. 30). Tal traduziu-se inclusivamente no facto 
de o projeto não ter tido “em conta as circunstâncias do terreno onde iria ser colocado nem o futuro 

enquadramento urbano da respectiva zona” (Gomes, 2009, p. 37), isto é, apenas terem sido feitos 

estudos do solo e implantação para Lisboa, razão pela qual no Porto o projeto sofreu alterações quanto 

às fundações.  

Como parte integrante das Universidades de Lisboa e do Porto, os novos hospitais escolares (fig. 36 e 

37) foram construídos em terrenos universitários das novas cidades universitárias de ambas as cidades. 

Concretizando: em Lisboa, o terreno destinado ao novo hospital localizava-se no sudoeste da Cidade 

Universitária junto ao Campo Grande e no Porto, na fronteira norte do Pólo II da Universidade do 
Porto49, na Asprela, junto ao IPO e à Estrada da Circunvalação. Os novos hospitais situavam-se, 

portanto, na época, na zona de expansão das cidades. 

  
Fig. 36: Hospital de Santa Maria, Lisboa.  

Hermann Distel, 1939-1953. 

 
Fig. 37: Hospital de São João, Porto. 

Hermann Distel, 1939-1959. 

A cidade do Porto, uma das mais antigas da Europa, desenvolve-se junto à foz do Rio Douro, sendo aí 

que se situa o centro histórico da cidade. Com o crescimento da população, ela foi expandindo para 

este e norte ao longo das principais vias rodoviárias que constituem um sistema de cinturas com 
ligações transversais. Vivem na área metropolitana do Porto atualmente cerca de 1 700 000 habitantes, 

dos quais 215 000 na cidade do Porto. 

Relativamente ao Hospital Escolar do Porto, hoje Hospital de São João, apesar do crescimento da 

cidade do Porto, este encontra-se na periferia, mas perto do centro da cidade, dotado de bons acessos 

rodoviários e de transportes públicos (Anexo B2).  

  

                                                   
49 O projeto para o Pólo II da Universidade do Porto na Asprela, é de Oldemiro Carneiro, iniciado apenas após a inauguração do 
Hospital e São João em 1959, tendo como base o Plano Regulador da Cidade do Porto elaborado entre 1947 e 1952 pelo Eng.º 
Antão de Almeida Garrett e aprovado em 1954. 
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3.1.2. O ARQUITETO HERMANN DISTEL 

Herman Distel (Fig. 38), arquiteto de renome da arquitetura hospitalar e um 

dos mais importantes arquitetos alemães da primeira metade do século 

XX50, nasceu a 5 de setembro de 1875 em Weinsberg (Baden-

Württemberg) e faleceu a 5 de agosto de 1945 em Bergedorf (Hamburgo). 

Sendo esta uma das épocas mais conturbadas da história, a sua vida foi 

desde o início marcada pela guerra e as suas consequências – nasceu 
apenas 4 anos após a Guerra Franco-Prussiana (1870-1871); foi chamado 

para a Primeira Guerra Mundial (1914-1918); assiste à Hiperinflação da 

República de Weimar em 1923 e à Grande Depressão de 1929; sofre com 

as consequências da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  

Estudou arquitetura em Stuttgart na Königliche Württembergische Baugewerkeschule (hoje Technische 

Hochschule Stuttgart) e em Karlsruhe na Technische Hochschule “Fridericiana” (hoje Karlsruher Institut 

für Technologie), tendo sido aluno dos arquitetos Carl Schäfer (1844-1908) e Friedrich Ratzel (1869-

1907). Após terminar o curso em 1902 ingressou na Akademie für Kunst und Kunstgewerbe de Breslau 
e trabalhou como voluntário em diversos ateliers de arquitetura em Karlsruhe, Freiburg im Breisgau, 

Rheinfelden, Berlim, Breslau, Zurique e Colmar. 

Em novembro de 1905 fundou em Bergedorf, juntamente com o seu amigo e colega de curso August 

Grubitz (1876-1946), o atelier de arquitetura Distel & Grubitz, tendo sido a nomeação como 1º prémio 

do Concurso para a construção do edifício da Aula Magna da Universidade de Hamburgo em 1908 

determinante para o reconhecimento do atelier na Alemanha e no mundo. Entre 1910 e 1911 Hermann 

Distel projetou e construiu a sua própria casa em Bergedorf, incluindo nela um espaço de atelier, onde 

viveu até à sua morte em 1945. Tendo sido construída no estilo típico de Hamburgo e da 
Reformarchitektur do início do século XX, foi classificada edifício de património da arquitetura. Dos 

primeiros anos do atelier Distel & Grubitz e até à Primeira Guerra Mundial datam principalmente projetos 

de habitações unifamiliares, nomeadamente em Bergedorf, mas também a construção de edifícios 

administrativos, industriais, religiosos e escolares. Realizou nesta altura ainda o seu primeiro projeto 

hospitalar, o Hospital de Augusta-Viktoria em Ratzeburg (1912). 

Do período da Primeira Guerra Mundial apenas são conhecidos poucos projetos, não só devido às 

circunstâncias da guerra, mas também por Distel ter sido chamado para o exército prussiano. 
Devastada pela guerra e sem capacidade económico-financeira, não havia dinheiro para investir no 

mercado imobiliário, no entanto era urgente reconstruir quarteirões e cidades inteiras. Assim, logo em 

1919 é adjudicado ao atelier o projeto para a construção do bairro habitacional para combatentes da 

guerra “Wensenbalken”, em Hamburgo. Já os anos 20, apesar da grande depressão, podem ser 

considerados a época de auge do atelier, pois dela data o maior número dos seus projetos realizados: 

81 dos cerca de 200 projetos do atelier, entre os quais se destacam o edifício  Montanhof no 

                                                   
50 Segundo Peter Pawlik, “no domínio da construção hospitalar, Distel enquadra-se no grupo dos maiores arquitetos hospitalares 
alemães. Disto não só são testemunha as suas obras realizadas, mas também as suas reflexões teóricas sobre a otimização 
dos fluxos funcionais, tendo em conta áreas e custos, o que justifica esta sua classificação” (tradução da autora a partir do original 
alemão (Pawlik, 2007, p. 168)). 

Fig. 38: Hermann Distel. 
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Kontorhausviertel (1924-1926), a remodelação do teatro de Hamburgo (1925-1926), o edifício da 

companhia de seguros Volksfürsorge (1928), a ampliação do Hospital Bethanien (1927-1928), o  

Pavilhão para Infectocontagiosos do Hospital de St. Georg (1928), o Hospital da Comunidade israelita-

alemã (1929-1930), os projetos urbanísticos para as áreas residenciais Veddel (1926-1927) e 

Jarrestadt (1926-1929). 

Decisiva para o seu futuro enquanto arquiteto foi a viagem aos EUA em 1929 para participar no 1º 

Congresso Internacional sobre Hospitais em Atlantic City, no qual foi fundada a Associação 
Internacional dos Hospitais (IHA)51. No âmbito deste congresso participou ainda na visita de estudo a 

diversos hospitais, conhecendo “os mais importantes arquitetos hospitalares da América”52 (Distel, 

1931a, p. 923). A partir de 1930 passou a dedicar-se quase exclusivamente a estudos e projetos 

hospitalares, realizando ao todo 86 projetos desta tipologia dentro e fora da Alemanha.  

Ainda no mesmo artigo de 193153, Distel descreve os hospitais modernos construídos nos EUA, 

salientando o facto de a maioria apresentar uma tipologia vertical semelhante aos arranha-céus, 

atingindo no máximo 8 pisos, com ou sem pátios, em regra pouco banhados pela luz solar. A sua 

construção seguia regras específicas quanto a iluminação e ventilação, altura e materiais. A divisão 
das enfermarias era em três classes – 1ª classe: quartos com 1 cama; 2ª classe: quartos de 2 – 4 

camas; 3ª classe: alas com 4 – 30 camas. Existia ainda um serviço que englobava as policlínicas e 

ambulatórios. Serviços de internamento, reabilitação, cuidados de saúde, ensino e investigação 

encontravam-se todos num mesmo edifício que reunia deste modo: 

“hospital escolar e hospital geral, serviços de cirurgia e medicina interna, todas as policlínicas, laboratórios, a 

patologia e a anatomia, e serviços de dimensão reduzida de infectocontagiosos e de quarentena (…), bem como a 

administração, os serviços de admissão e observação, salas de receção e representação, e as instalações industriais 

e técnicas. Apenas os serviços de maior ruído e cheiro, como a instalações de animais, a unidade de doentes mentais 

e semelhantes se encontram em pequenos edifícios anexos (…). Os lares e as escolas de enfermeiras encontram-

se sempre em edifícios próprios” 54 (Distel, 1931a, p. 924).  

Quanto à organização interna dos percursos dos hospitais salienta a entrada principal funcionava como 

ponto de distribuição de pessoal e utentes para as diversas áreas do hospital. Conclui que o modelo 

americano tinha a virtude de reunir o ensino e a assistência médica, no entanto padecia de uma grande 

profundidade dos corpos que impedia a iluminação e ventilação natural dos espaços interiores. 
Insuficiente ou até inexistente era a iluminação das circulações e de muitas instalações sanitárias.  

Uma das principais conclusões decorrentes do congresso e das visitas aos hospitais americanos era a 

necessidade de ter em consideração a eficiência económica e funcional na fase da elaboração do seu 

projeto. Neste sentido, era urgente definir valores e modelos. Para Distel era evidente que a arquitetura 

hospitalar podia e devia ser repensada. Assim, iniciou intensivos e detalhados estudos procurando 

conciliar um bom projeto arquitetónico com uma gestão e funcionamento eficientes, atendendo ao 

                                                   
51 A partir de 1947 passou a chamar-se Federação Internacional dos Hospitais (IHF). 
52 Tradução da autora a partir do original alemão. 
53 Distel, H. (1931a) “Amerikanische Krankenhäuser”, Bauwelt, (28), pp. 923–926. 
54 Tradução da autora a partir do original alemão. 
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estabelecido no regulamento prussiano sobre o planeamento, construção e equipamento de unidades 

de tratamento médico de 192055. 

Distel tornou-se internacionalmente reconhecido como especialista da arquitetura hospitalar graças aos 

seus detalhados estudos teóricos sobre a eficiência económica e funcional da construção de hospitais 

e ao discurso que proferiu no 2º Congresso Internacional sobre Hospitais em Viena, em 1931. Foi 

nomeado presidente da Secção de Construções da IHA, em 1931, e em 1932, membro honorário do 

American Institute of Architects (AIA), aquando da Conferência da IHA em Toronto.  

No seu artigo56 sobre a configuração espacial de uma unidade de internamento descreve e compara 

as dimensões consideradas ideais para uma enfermaria por dois médicos (Dr. Frey e Dr. Holm). 

Enquanto um alega que do ponto de vista social a dimensão ideal de uma enfermaria é de 20 a 30 

camas, o outro considera que por razões de ordem técnica e operacional a sua dimensão deveria ser 

de 48 camas. Através de exemplos, Distel procura perceber as implicações espaciais destas teorias e 

a relação entre a estrutura organizacional e as despesas de funcionamento e manutenção de um 

hospital. Conclui que o aumento da profundidade das enfermarias resulta numa redução do 

comprimento das circulações (fig. 39). Estuda ainda qual a localização ideal dos espaços essenciais 
numa unidade de internamento – salas de trabalho de médicos e enfermeiras, salas de tratamento e 

de observação, copa, instalações sanitárias, arrumos – e a relação que estabelecem entre si de modo 

a otimizar o funcionamento global da unidade. 

 
Fig. 39: Dimensão das circulações em função da sua localização e da profundidade das enfermarias. Hermann Distel, 1931. 

No seu primeiro livro, Krankenhäuser, Hermann Distel analisa diversas teorias sobre a construção e 

arquitetura hospitalar. Numa posição crítica escreve que “contrariamente aos simples hospícios dos 

séculos passados, o hospital contemporâneo é uma construção técnico-científica complexa onde com 

todos os recursos da arte médica moderna se procura curar o doente (…). Hoje o hospital, deste e do 

outro lado do Atlântico, deixou de ser um local de terror assombrado por doenças malignas, tendo-se 

transformado num dos locais mais abençoados da vida da Humanidade”57 (Distel, 1931, pp. 9–10). 

                                                   
55 Os “Preußische Vorschriften über Anlage, Bau und Einrichtung von Privat-, Kranken-, Heil- und Pflegeanstalteten sowie von 
Entbindungsanstalten und Säuglingsheimen” são considerados um dos primeiros conjuntos de normas referentes à arquitetura 
hospitalar, estabelecendo regras quanto à dimensão e localização do edifício, aos corredores e circulações de emergência, à 
dimensão das enfermarias e a instalações técnicas, bem como de regras relativamente a estabelecimentos especiais. Anterior a 
ele é a Fanok – Fachnormenausschuß für das Krankenhauswesen (Comissão de normalização técnica para a área hospitalar), 
que estabelecia apenas as dimensões específicas dos diversos equipamentos hospitalares. 
56 Distel, H. (1931) “Über die räumliche Gestaltung einer Station in Krankenhäusern”, Zeitschrift für das gesamte 
Krankenhauswesen, (23). 
57 Tradução da autora a partir do original alemão. 
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Considera que “o propósito, a finalidade e a referência do dimensionamento de uma unidade hospitalar 

é a cama do doente”58 (1931, pp.9–10). Na sua análise (fig. 40 e 41) procura, por um lado, calcular os 

custos por cama, comparando para o efeito a área e o volume construídos de um hospital com 111 

camas com outro com 149 camas, concluindo que no hospital maior, como todos os serviços paralelos 

ao internamento são comuns, em percentagem a área e o volume por cama são menores, logo os 

custos por cama de internamento são inferiores. Por outro lado, realiza uma divisão dos espaços 

existentes num hospital em 12 categorias funcionais, com base na qual calcula a área, o volume e os 
custos respeitantes a cada uma (fig. 42 e 43). Tendo em consideração a tabela da figura 42, verifica-

se que a área do internamento correspondia a cerca 68% da área total do edifício, o que reflete a 

importância da área de internamento, e que as áreas de consulta, diagnóstico e tratamento ocupavam 

apenas 32%. Atualmente a situação é inversa, sendo o tempo de internamento menor e havendo uma 

maior especialização da medicina ambulatória. Ainda assim os cálculos de Distel devem ser 

considerados pioneiros pois antecipavam a norma alemã para a construção hospitalar de 1999, DIN 

13080: já Distel referia como área por cama 42 m2, para um hospital de 111 camas, que continua hoje 

como área padrão59. De salientar é ainda que Distel reconhecia como imperioso num projeto de 
arquitetura hospitalar o trabalho em equipa de arquitetos e médicos aos mais variados níveis. 

 
Fig. 40: Comparação entre um hospital de 149 camas e 

um de 111 camas: área, volume e custos por cama.  
Hermann Distel, 1931. 

 
Fig. 41: Relação entre as áreas de uma unidade de 

internamento. Hermann Distel, 1931. 

 
Fig. 42: Relação área, volume e custos por cama e 

categoria funcional. Hermann Distel, 1931. 

 
Fig. 43: Percentagem de cada categoria funcional 

no volume do hospital. Hermann Distel, 1931. 

                                                   
58 Tradução da autora a partir do original alemão. 
59 Atualmente é aconselhada uma área mínima de 10 m2 por cama para um enfermaria de uma cama e de 8 m2 por cama para 
uma enfermaria com mais do que uma cama. 
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Em 1932 publicou o seu segundo livro, Rationeller Krankenhaus-Bau, já no empenho do seu cargo 

como presidente da Secção de Construções da IHA, em que resume os resultados de trabalho 

apresentados no 2º Congresso Internacional sobre Hospitais, realizado em Viena no ano anterior. 

Tendo sido um dos problemas discutidos no 1º Congresso a necessidade de definir valores e modelos 

sobre o custo da construção hospitalar e da sua eficiência económica e funcional, fora criada uma 

comissão para a análise de custos hospitalares composta por 6 arquitetos e um médico60, relativamente 

ao que Distel começa por constatar que os resultados obtidos por cada um diferiam bastante. Acresce 
que “o desenvolvimento do sistema hospitalar avança extremamente rápido desde o início do século 

XX”61 (Distel, 1932, p. 2), pelo que considerava indispensável racionalizar internacionalmente a 

construção hospitalar, apresentando, para tal, modelos de comparação possíveis de serem adotados. 

Neste sentido, considerando 38 camas a dimensão ideal de uma unidade de internamento, explica com 

base num modelo-tipo para um hospital de cerca de 300 camas a sua organização espacial e a relação 

entre os custos de construção e de funcionamento e o sistema construtivo e a profundidade das 

enfermarias: quanto menor a profundidade das enfermarias, maior o comprimento das circulações, logo 

mais elevados os custos (fig. 44). Por outro lado, justifica a opção pelo modelo de construção vertical 
em detrimento do horizontal, como facto de “os custos dos elevadores, mas também os das fundações 

e da cobertura num edifício hospitalar com no máximo 8 pisos serem praticamente iguais aos de um 

edifício de 2 pisos, sendo, portanto, mais económico construir mais pisos (...). O hospital ideal é e 

continua a ser para qualquer técnico a forma concentrada, com distâncias de percursos mínimas. O 

comprimento do percurso – ainda que não o seu tempo – é reduzido por elevadores. Também aqui o 

pensamento racional tende para uma pluralidade de pisos, que podem ser configurados como terraços 

ou coberturas ajardinadas, em complemento ao jardim do hospital.”62 (Distel, 1932, pp. 14–19). Apoia 

estas considerações no estudo e cálculo rigoroso da área, volume e custo de cada grupo funcional e 
do edifício hospitalar completo, já iniciados na obra Krankenhäuser, e com base nos quais é possível a 

comparação a nível internacional de hospitais com modelos idênticos. Dado que os custos de 

construção de um hospital dependem do programa e do terreno escolhido para a sua construção, das 

disposições legais, da transposição do programa para o projeto em termos de volume e espaço, do 

sistema construtivo, da qualidade dos materiais de construção e das condições em que a construção é 

realizada, Distel conclui realçando novamente a importância da interdisciplinaridade da equipa de 

projeto (arquitetos, engenheiros e médicos) e da visão precisa da utilidade pretendida para o hospital 
para minimizar os custos de investimento, operação e manutenção e maximizar a eficiência dos 

serviços médicos e sobretudo o conforto dos doentes. 

 
Fig. 44: Circulações internas entre serviços. Hermann Distel, 1932. 

                                                   
60 Constituíam a comissão os arquitetos Hermann Distel (Alemanha), H. Hoekstra (Holanda), J. B. Dewin (Bélgica e França), 
Gustav B. Lindgren (Suécia), C. Ernest Elcock (Grã-Bretanha), Edward F. Stevens (EUA) e o médico W. Lopez-Albo (Espanha). 
61 Tradução da autora a partir do original alemão. 
62 Tradução da autora a partir do original alemão. 
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O seu renome nacional e internacional como especialista da arquitetura hospitalar levaram à sua 

contratação, em 1936, pelo governo nazi para a construção de hospitais de diversas tipologias, em 

especial militares, e a elaboração de pareceres sobre hospitais, culminando com a atribuição, em 1938, 

do “maior e mais espetacular projeto de sempre. Após a organização de um concurso nacional por 

Albert Speer, (…) é atribuído a Hermann Distel o projeto para a construção de um novo hospital 

universitário com 3250 camas, no contexto da nova cidade universitária, junto à Heerstraße perto do 

estádio olímpico de Berlim”63 (Pawlik, 2009, p. 28).  Inserido no plano de Albert Speer de tornar Berlim 
a capital do mundo, “Germania”, a construção deste novo hospital iria substituir o hospital universitário 

da Charité, já que este era considerado “antiquado” e estorvava o novo traçado urbano. Face a 

alterações do programa entre 1938 e 1940, nomeadamente o aumento da lotação de 2300 para 3250 

camas, o projeto inicial de Distel alterou-se significativamente: nova localização porque a área do 

terreno inicial era insuficiente; abandono do sistema descentralizado para o edifício hospitalar 

apresentado no concurso e novo projeto desenvolvido em monobloco, ocupando um terreno de cerca 

de 84 ha, com um volume construído de  3 900 000 m3, em que as funções se agrupavam em 7 grupos 

funcionais: policlínicas, meios de diagnóstico e tratamento, unidades de internamento, investigação, 
espaços administrativos e industriais, espaços comuns e habitações. O corpo principal do hospital foi 

desenhado como Breitfußtyp (torre sobre pódio), com um eixo central e corpos adossados para este e 

oeste. O sistema de pátios interiores garantia a insolação dos espaços mais interiores. Com 380 m de 

comprimento e 100 m de largura e 35 pisos no total, 3 dos quais subterrâneos, o novo edifício teria uma 

altura de 129.30 m. A distribuição dos serviços encontra-se apresentada na figura 45. 

 
Fig. 45: Corte funcional do Hospital Universitário de Berlim. Hermann Distel, 1943. 

Funções por piso: pisos 03 e 02 – circulação e transporte de limpos e sujos; pisos 01 a 6 – “pisos do pódio”, entrada, serviços 
de diagnóstico e tratamento, investigação e faculdade; pisos 8 a 27 – serviços de internamento; pisos 29 e 30 – refeitórios e 

espaços de estar para médicos e enfermeiras; piso 31 – copas dos serviços de internamento; piso 32 – instalações de animais; 
pisos 7, 15, 28 – pisos “de transição”, para a circulação horizontal e ligação entre duas clínicas sem ter de atravessar outras 

clínicas, a absorção de ruídos e a realização de trabalhos de manutenção e arranjo de tubagens e máquinas. 

Apesar de localizados todos no mesmo edifício, cada serviço era autónomo – com o seu sistema de 

admissão, administração, meios de tratamento e diagnóstico especializados, laboratórios, policlínica, 

bloco operatório e unidades de internamento de 24 a 32 camas –, assegurando-se assim o seu eficiente 

funcionamento. Apenas os serviços afetos a todos os serviços de internamento eram centralizados. 
Além do edifício principal o complexo hospitalar integrava ainda: 5 edifícios localizados a poente, para 

o serviço de neurologia, a investigação, os espaços industriais, as habitações dos médicos e as das 

                                                   
63 Tradução da autora a partir do original alemão. 
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enfermeiras; por blocos habitacionais arrendados a funcionários, estudantes e professores da 

universidade, localizados a norte; e a nascente, uma escadaria monumental que desceria ao jardim e 

a uma alameda junto ao rio Havel (fig. 46, 47 e 48). Até estavam previstas uma piscina fluvial e uma 

casa de barcos. Contudo, devido à Segunda Guerra Mundial o projeto foi abandonado em 1943, nunca 

chegando a ser realizado. 

         
 

     
Fig. 46: Planta de localização do Hospital Universitário de Berlim. Hermann Distel, 1943. 

 
Fig. 47: O novo Hospital de Berlim visto do Havel.  

Aguarela, Hermann Distel, 1943. 

 
Fig. 48: Maquete do novo Hospital de Berlim. 

Hermann Distel, 1943. 

Foi através das relações entre o governo nazi e o regime de Salazar que Hermann Distel foi contratado 

pela CANEU para a construção dos dois grandes hospitais escolares de Portugal, em Lisboa e no Porto, 

com uma lotação de cerca de 1500 camas cada um. O Prof. Francisco Gentil conhecera Distel no 4º 

Congresso Internacional sobre Hospitais da IHA em Roma, em 1935, e considerava-o “o mais perfeito 

e sabedor arquiteto do problema hospitalar” (Gentil, 1952, p. 4), opinião partilhada igualmente pelo Prof. 

Hernâni Monteiro64. Contrariamente ao hospital universitário de Berlim, ambos os hospitais escolares 
de Portugal foram construídos. Contudo, a sua inauguração apenas ocorreu em 1953 (Lisboa) e 1959 

(Porto), já depois da morte de Hermann Distel, tendo o seu filho, Walter Distel, acompanhado as obras. 

De entre os 86 projetos hospitalares de Hermann Distel, em Portugal merecem destaque, para além 

dos Hospitais Escolares de Lisboa e do Porto, o projeto do Hospital Moderno de Lisboa (1944, não 

construído) e a colaboração no projeto do IPO de Lisboa (1945, projetado e construído por Walter 

                                                   
64 Em “O novo Hospital-Faculdade do Porto”, Hernâni Monteiro afirma “o entregar-se a um notável e especializado arquitecto 
estrangeiro (Hermann Distel, (…)) o traçado dos Hospitais-Faculdades de Lisboa e Porto, podia significar, também, a intenção 
de que eles viessem a funcionar com eficiência semelhante à dos melhores de além-fronteiras” (1959, p. 11). 
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Distel) e, nas antigas colónias, os Hospitais Coloniais de Nova-Lisboa em Angola e Nyassa em 

Nampula, em Moçambique (1944, ambos não construídos). 

Importantes para a construção hospitalar e em complemento aos seus estudos teóricos, realizou 

inúmeros esquiços programáticos e projetos-modelo para hospitais de dimensões e especialidades 

diferentes: hospital de medicina tropical (fig. 49), 1928, hospital regional, 1930, hospital com 1 600 

camas (fig. 50), 1932, hospital com 300 camas, 1934. Entre 1943-1944, desenvolveu ainda o 

planeamento planos-tipo para hospitais para a tuberculose (fig. 51) e hospitais de 5 dimensões 
diferentes: 75, 150, 300, 600, e 900 camas (fig. 52, 53 e 54). 

 

Fig. 49: Hospital de medicina tropical. 
Hermann Distel, 1928. 

 

Fig. 50: Hospital com 1 600 camas. 
Hermann Distel, 1932. 

 
Fig. 51: Hospital para a 
tuberculose. Hermann 

Distel, 1943-1944. 

 
Fig. 52: Hospitais com 75 e 

150 camas. Hermann 
Distel, 1943-1944. 

 
Fig. 53: Hospitais com 300 e 
600 camas. Hermann Distel, 

1943-1944. 

 
Fig. 54: Hospital com 900 
camas. Hermann Distel, 

1943-1944. 

Uma das últimas obras de Distel é o projeto do seu terceiro livro, que iniciou em 1943, mas não chegou 

a concluir, com o título sugestivo Manual de A a Z – o que se deve saber sobre a construção de um 

hospital, em que incluiria esquemas, modelos, cálculos de custos, ilustrações (fig. 55) e exemplos 

construídos. Apesar de não concluído, a última frase que orientava todo o seu pensamento de arquiteto-

hospitalar, já estava escrita: 

“Se durante uma visita a um hospital uma pessoa saudável disser para si: “um dia gostava de ser doente aqui”, então 

o arquiteto conseguiu uma obra de excelência”65 (Pawlik, 2009, p. 139). 

                                                   
65 Tradução da autora a partir do original alemão. 
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Fig. 55: Ilustrações do Manual de A a Z - trabalho conjunto de arquiteto e médico; esquema de localização do hospital; caminho 
a percorrer pelas enfermeiras. Hermann Distel, 1943. 

Em conclusão, é inegável a grande importância que Distel teve na primeira metade do século XX no 

âmbito da teorização da arquitetura hospitalar, conciliando o fator da eficiência económica com o da 

funcionalidade e qualidade dos espaços, que são a base de numerosas normas de construção 

hospitalar, alemãs e internacionais. Resumidamente, foi um pioneiro no planeamento operacional dos 

hospitais, espelhando-se o seu mérito nas palavras de Werner Hegemann: 

“A arquitetura hospitalar foi tratada durante demasiado tempo como causa estética (…). Pouco a pouco tem-se vindo 

a impor uma objetividade mais racional. Esta nova lógica arquitetónica transforma a arquitetura hospitalar numa 

espécie de matemática prática. É uma matemática de verdadeira filantropia (…). Uma pessoa de referência no 

domínio da arquitetura hospitalar é (…) o arquiteto Hermann Distel”66 (Distel, 1931, pp. 4–8, prefácio).  

  

                                                   
66 Tradução da autora a partir do original alemão. 
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3.1.3. HOSPITAL DE SÃO JOÃO, PORTO 
3.1.3.1. PROJETO  

Após a contratação de Hermann Distel como arquiteto responsável pela realização do projeto dos dois 

hospitais escolares, este iniciou um intenso trabalho de projeto. Entre janeiro de 1938 e junho de 1939, 

Distel desenvolveu 12 anteprojetos, correspondendo o 12º à versão aprovada por Salazar e Duarte 

Pacheco, em fevereiro de 1939, a qual “inclui, num só bloco de 8 pisos, as instalações de ensino, de 

investigação, de assistência médica e social, criando um verdadeiro centro médico de cultura e 

orientação profissionais” (Gentil, 1939, p. 2). Logo aqui demonstra-se o rigor, o detalhe e o modo 

racional com que Distel se dedicava à temática hospitalar. Segundo Francisco Gentil (1952, pp. 10–

11), o 10º anteprojeto era esplêndido e apresentava um grande equilíbrio, contudo devido a uma 

redução do orçamento em 5 000 contos por parte do Governo a área de construção teve que ser 

reduzida, resultando na principal diferença da 10ª para a 12ª proposta: a redução em 1.50 m da largura 

de toda a ala norte na zona dos blocos operatórios, levando a uma desarticulação dos mesmos tendo, 

apesar do esforço de Distel, nunca se conseguido chegar novamente a um estado de equilíbrio igual 

ao da 10ª proposta. Datam igualmente desta altura inúmeros esquemas concetuais sobre a orientação 
do edifício e nele das áreas de internamento e da faculdade, a distribuição do programa, os acessos e 

circulações, e a relação entre as policlínicas, os meios de diagnóstico e tratamento e o internamento 

(Anexo B1).  

Porém, devido ao início da Segunda Guerra Mundial, o projeto foi mais uma vez atrasado, tendo apenas 

em 1943 sido adjudicada a obra. Logo no ano seguinte teve início a construção do Hospital Escolar de 

Lisboa e, em 1945, a do Hospital Escolar do Porto, refletindo desde logo a primazia do hospital de 

Lisboa. 

Como principais requisitos do projeto constituíam-se a existência num hospital-escolar de um 
internamento para cerca de 1500 doentes, um serviço de consultas externas (policlínica) de todas as 

especialidades, um serviço de urgências, serviços de diagnóstico e tratamento, serviços centrais, 

administração e direção, alojamentos e instalações da Faculdade de Medicina. Todos os serviços 

deviam funcionar em simultâneo e em harmonia, de forma integrada e a se completarem. Tendo a tripla 

valência de assistência médica, ensino e investigação, teria que ser assegurada, por um lado, a boa 

assistência dos doentes internados, o acesso às instalações de diagnóstico e tratamento quer de 

doentes externos quer de internos, e por outro lado, o acesso dos estudantes a todas as áreas de 
ensino, estudo e investigação, sem perturbação dos serviços. Consequentemente, o sistema de 

circulações horizontais e verticais, de bens e pessoas, tinha uma importância extrema no desenho do 

hospital, dependendo dele o sucesso e a eficiência do hospital. Além disso, como hospital central: 

“O Hospital-Escolar deve ser o núcleo central de uma obra de assistência social em volta da qual, e a ela ligados se 

organizem hospitais para doentes de menor dinamismo terapêutico e por isso de mais longa hospitalização, transição 

entre a clínica de estudo e o asilo-hospital (…), sanatórios, dispensários e postos de socorro, colaborando todas 

estas instituições no respeito pela saúde e pelo bem estar do indivíduo” (Gentil, 1939, p. 9). 
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Tendo sido os hospitais pensados como gémeos67, anteprojeto e projeto foram desenhados apenas 

para Lisboa e mais tarde adaptados para o Porto, demonstra-se relevante aqui primeiramente 

descrever esse projeto e mais tarde especificá-lo para o Hospital Escolar do Porto. Atendendo às 

teorias modernas sobre a construção hospitalar, em especial debatidas nos congressos da IHA, e aos 

seus próprios estudos sobre a eficiência económica e funcional da construção hospitalar, os novos 

hospitalares seguem a tipologia de monobloco – a concentração espacial “permite obter um mínimo de 

despesas de construção, um mínimo de despesas de manutenção [e] o melhor funcionamento: em 

virtude de se reduzirem as distâncias a percorrer, de se economizar o tempo dos médicos, de se 

pouparem as forças do pessoa; e além disso – o que é mais importante – melhores condições para os 

doentes” (Distel, 1939, p. 30).   

O hospital68 projetado por Distel (fig. 56) consiste em dois corpos longitudinais – com 281 m de 

comprimento69 e 12.30 m (corpo sul) e 13.45 m (corpo norte) de largura – paralelos entre si, com 

orientação nascente-poente, ligados entre si por três corpos transversais norte-sul – com 50 m de 

comprimento. O corpo longitudinal sul tem uma configuração em “dentes de serra” em que cada um 

dos 5 dentes mede 12.50 m por 13.70 m. As quatro extremidades das alas longitudinais são pontuadas 
perpendicularmente para o exterior por “torreões” com 42.25 m de comprimento. Desta configuração 

conformam-se três pátios, a nascente o pátio da economia – com a cozinha e a lavandaria –, ao centro 

o pátio interior da central técnica e a poente o pátio interior dos estudantes. Com 11 pisos, 2 enterrados 

e 9 elevados, o hospital tem 50 metros de altura e no total 281 m de comprimento e 132.50 m de largura. 

Tendo em consideração as várias funções e suas exigências a alojar, a ala sul e os “torreões” são 

ocupados pelas clínicas de internamento, a ala norte pela faculdade, policlínica, urgências e bloco 

operatório central e as alas transversais pela administração e direção, alojamentos, serviços de 

diagnóstico e tratamento, refeitórios, salas de aula, laboratórios, anfiteatros e uma capela. Por 
conseguinte, é estabelecida uma estreita ligação entre hospital e faculdade, enquanto a policlínica se 

apresenta como “centro de selecção e distribuição dos doentes” (Distel, 1939, p. 31), da qual são 

encaminhados para os serviços de observação, diagnóstico e tratamento e distribuídos para os serviços 

de internamento por um corredor, separado deste, ao longo de toda a ala sul (Anexo B1).  

 
Fig. 56: Maquete do Hospital Escolar. Hermann Distel, 1939. 

                                                   
67 Num artigo publicado na revista Hospitais Portugueses, a propósito da inauguração do Hospital de São João, é feira referência 
a este como “o edifício destinado às novas instalações da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e ao Hospital de S. 
João naquela cidade é (…) uma réplica do seu congénere de Lisboa” ("O edifício da Faculdade e Medicina da Universidade do 
Porto e o Hospital de São João", 1959, p. 19). 
68 Tendo em consideração o projeto para o grande Hospital Universitário de Berlim, as semelhanças são evidentes, constituindo 
o projeto dos hospitais escolares de Lisboa e do Porto a uma miniatura do hospital de Berlim.   
69 No Hospital Escolar de Lisboa estes corpos têm um comprimento de 228.20 m.  
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A entrada principal localiza-se a norte e a três níveis, para os estudantes no piso -1, os doentes no piso 

1 e os visitantes e pessoal no piso 2, tendo o serviço de urgências e a policlínica acessos 

independentes. Assim, os percursos foram minuciosamente estudados por Distel e Tavares Cardoso, 

resultando num sistema de circulações horizontais e verticais com 4 níveis sobrepostos (fig. 57) – piso 

-2: “sujos” (lixos, roupa suja, e cadáveres); piso -1: “limpos” (alimentos e roupa limpa) e estudantes; 

piso 1: doentes internos e externos; piso 2: visitantes e pessoal –, em que o maior percurso tem 360 m 

e no menor número de corredores, não havendo cruzamentos de doentes, pessoal, alunos, visitantes, 
limpos, sujos, alimentos e roupas – o que era sempre impossível num hospital de tipologia pavilhonar 

–, tornando o hospital um caso de referência. Complementando as circulações horizontais, as 

circulações verticais foram organizadas em núcleos, localizados de forma a garantir a maior eficiência, 

quer do hospital, quer da faculdade. No total o hospital tem “27 escadas, (…) 12 monta-camas, 2 

ascensores de pessoas, 12 monta-alimentos, 3 monta-pratos, 1 monta-livros, 3 monta-animais, 2 

monta-cadáveres e 9 monta-cargas” (“O edifício da Faculdade e Medicina da Universidade do Porto e 

o Hospital de São João”, 1959, p. 29). Para a eficiência do sistema de circulações contribuiu 

substancialmente a organização vertical das clínicas, sendo que cada “dente” e cada “torreão” 
corresponde a uma clínica independente. De uma forma resumida, Francisco Gentil caracteriza o novo 

hospital escolar da seguinte forma: 

“O centro de ensino médico de Lisboa [e o do Porto] é constituído por uma grande policlínica, estudada e ordenada 

como um centro-médico para servir a assistência, o ensino e a educação geral. Reduz o tempo de hospitalização, 

serve os doentes externos (…), utiliza os serviços de diagnóstico e de tratamento colocados entre a policlínica e a 

secção hospitalar em condições de também atender os doentes internos, sem uns e outros se encontrarem” (1939, 

p. 4). 

 
Fig. 57: Esquema funcional em axonometria. Hermann Distel, 1938-1939. 

Concretizando para o caso do Hospital Escolar do Porto, como referido anteriormente, ao contrário de 

Lisboa, a sua construção foi inicialmente prevista em duas fases, numa primeira fase com lotação de 
800 camas e na segunda de 600 camas, obtendo assim um total de 1500 camas, igual a Lisboa. No 

entanto, devido às condições do terreno, as fundações tiveram de ser levadas até à cota mais baixa, 

permitindo uma lotação inicial de cerca de 1200 camas e não havendo efetiva redução da área total de 

construção – 120 000 m2, dos quais cerca de 92 000 m2 correspondem ao hospital e 28 000 m2 à 

faculdade –, tendo o edifício uma área de implantação de 17 500 m2, ou seja, respetivamente, menos 

8000 m2 e 1000 m2 do que Lisboa. Deste modo, na área que restava a seguir a algumas clínicas foi 

possível instalar quartos particulares para operados e gabinetes para os diretores dos serviços. 
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Assim na primeira fase, foram feitos quatro cortes correspondentes aos quatro “torreões” a partir do 

piso 2, implicando a junção de serviços pois a existência de todos os serviços previstos era essencial 

para a condição de hospital escolar de renome. De um modo geral, os serviços que integram o hospital 

escolar podem ser agrupados em 9 categorias (Anexo B3): internamento, serviço de urgências, 

policlínica, bloco operatório, laboratórios e serviços de diagnóstico e tratamento, direção e 

administração, instalações do pessoal e alojamentos, serviços técnicos e industriais e ainda a capela. 

Como hospital escolar, integra ainda os espaços da faculdade e investigação.  

Relativamente ao internamento, e uma vez que, na primeira fase, não estava prevista a construção dos 

quatro “torreões”, os serviços de especialidades cirúrgicas, à exceção da oftalmologia, de neurologia, 

de dermatologia, de pneumotisiologia, de doenças infectocontagiosas, de ginecologia e de obstetrícia 

não foram dotados de espaço próprio, tendo por isso alguns serviços que ser agregados, donde 

resultou a redução da sua área e do seu número total de camas. Consequentemente foram agregadas 

a urologia e a clínica cirúrgica, a ortopedia e a patologia cirúrgica, a neurologia e a propedêutica médica, 

a terapêutica e a patologia, resultando na distribuição de camas apresentada na tabela 1: 

Tabela 1: Número de camas por serviços, piso e corpo, 1959. 

Corpo Piso Serviço Nº de camas 
Torreão Sul-Este 1 e 2 Oftalmologia 46 

Torreão Sul-Oeste -1; 1 e 2 Infectocontagiosos 68 
Torreão Norte-Oeste 1 e 2 Pediatria 79 
Torreão Norte-Este -1; 1 e 2 Psiquiatria 57 

Ala Sul 

2 Otorrinolaringologia 23 

3 
Medicina operatória 52 

Ginecologia 27 

Propedêutica médica e Neurologia 108 

4 Propedêutica cirúrgica 52 

Obstetrícia 53 
5 

5 e 6 
Clínica cirúrgica e Urologia 108 

Clínica médica e Endocrinologia 108 
6 Dermatologia 30 

7 e 8 
Patologia cirúrgica e Ortopedia 108 

Patologia médica e Terapêutica médica 108 
Pneumotisiologia 44 

2; 3; 4; 
6 e 8 Quartos particulares 78 

Ala Norte 1 Urgências 10 
Ala transversal Norte 5 Operados graves 14 

  TOTAL 1173 camas 
 

Os serviços encontram-se organizados verticalmente em unidades clínicas de 27 camas, em média. 

Cada unidade clínica (fig. 58) é constituída por 1 enfermaria de 8 camas, 2 enfermarias de 6 camas, 2 

enfermarias de 3 camas e 1 quarto individual, bem como uma sala de tratamento, uma sala de trabalho 

de médicos e enfermeiras, um gabinete médico, um pequeno laboratório, uma copa, uma sala de estar 

e refeitório para os doentes e instalações sanitárias. Para os doentes da pneumotisiologia e tuberculose 

o último piso, piso 9, é ocupado por um solário em toda a extensão da ala sul.   
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Fig. 58: Axonometria de uma unidade clínica. 

Localizando-se as enfermarias (fig. 59, 60 e 61) sempre na fachada exterior e viradas a sul, à exceção 

das enfermarias dos “torreões” noroeste e nordeste, elas beneficiam de uma boa insolação e ventilação 

natural. Também a disposição das camas paralelamente à fachada foi pensada de forma a proporcionar 

o maior conforto ao doente, não lhe causando encadeamento visual devido à luz solar. A sua altura de 
3.10 m assegurava o cumprimento das normas de higiene e circulação de ar e uma escala humana 

que conferisse aos doentes maior sensação de conforto. Assim, segundo Jácome de Castro, os 

doentes eram tratados num “ambiente de conforto e higiene, necessário a um  tratamento eficaz, que 

se deverá traduzir na redução ao mínimo possível da sua permanência no hospital” (Portugal, Ministério 

das Obras Públicas e Comissão Administrativa das Novas Instalações Universitárias, 1959, p. 5). 

 
Fig. 59: Enfermaria de 6 camas. 

 
Fig. 60: Quarto particular. 

  
Fig. 61: Enfermaria de pediatria. 

Indispensáveis para o tratamento dos seus pacientes são, num hospital moderno, os laboratórios de 

análises (bioquímica e hematologia) e os serviços de diagnóstico e tratamento. Sendo utilizados tanto 

por doentes internados como por doentes da policlínica, o conjunto destes serviços foi localizado na 

ala transversal poente, entre o internamento e a policlínica e simultaneamente perto do serviço de 

urgências. Neste corpo, localizam-se assim, no piso -1 os agentes físicos (hidroterapia e fisioterapia), 
no piso 2 os serviços de raios-x (radiologia e radioterapia), no piso 4 o laboratório de hematologia e no 

piso 5 o laboratório de bioquímica.  Foi também instalado “um amplo serviço de sangue, distribuído em 

dois pisos e localizado por forma a permitir que o acesso de dadores se faça sem perturbar as 

circulações internas. E, para tanto, construiu-se do lado poente um corpo entre os dentes extremos 

Norte e Sul, (…) destinado a todo o movimento externos dos dadores, dependência esta que está 

imediatamente em ligação com os laboratórios de sangue, instalados no piso 1 da transversal poente” 

("O edifício da Faculdade e Medicina da Universidade do Porto e o Hospital de São João", 1959, p. 21).  
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De não menor importância é o bloco operatório. Ao todo existem 18 salas de operações no hospital, 

das quais 8 e o bloco de ortopedia formam o bloco central, localizado no piso 5 do corpo norte. Os 

restantes encontram-se distribuídos por vários serviços que requerem um conjunto de equipamentos 

muito específicos, nomeadamente o de otorrinolaringologia, de pneumotisiologia, de pediatria e de 

obstetrícia, bem como um no serviço de urgências – que se localiza no piso 1 entre a entrada principal 

e a policlínica, sendo dotado de um pequeno internamento de 10 camas para o tratamento daqueles 

que acorrem às urgências. A esterilização central, de importância extrema para o bloco operatório, foi 
localizada de forma central, no piso 5 da ala transversal central. Tendo Distel pensado desde logo na 

importância da luz natural para a saúde dos que trabalham no hospital, a localização do bloco central 

no corpo norte permite a sua iluminação natural através de janelas de vidro fosco, sem causar 

encadeamento (fig. 62 e 63). Para situações de cirurgias de grande precisão, as salas foram dotadas 

de um sistema de sombreamento. Além disso, a sua localização junto da faculdade e a possibilidade 

de observação por uma galeria ao nível do piso superior em 4 das salas de operações fortalece a 

ligação ao ensino. 

 
Fig. 62: Corte perspetivado de uma sala do bloco 

operatório central. L. Gravata, 1948. 

 
Fig. 63: Sala do bloco operatório. 

 

Sendo a principal função de um hospital a assistência, tal como o internamento, também a existência 

de um conjunto de consultas externas (policlínica) é essencial. Este localiza-se no piso de entrada dos 

doentes, piso 1, a poente da entrada principal e com entrada independente. À época considerado um 

conjunto de “serviços com grande desafogo” ("O edifício da Faculdade e Medicina da Universidade do 

Porto e o Hospital de São João", 1959, p. 21), este integrava quer consultas gerais de medicina e 

cirurgia quer consultas de todas as especialidades. À exceção das consultas de urologia e ortopedia, 
que se encontram no piso -1, no piso 1 localizam-se as consultas de medicina geral, cirurgia gera, 

dentes e dermatologia. Já as consultas de otorrinolaringologia, oftalmologia, ficam, respetivamente, nos 

pisos -1 e 1 do “torreão” sudeste, as de pediatria no piso 1 do “torreão” noroeste, as de ginecologia, 

obstetrícia e doenças pulmonares, respetivamente, nos pisos 3, 4 e 7 do extremo sudoeste da ala sul, 

por requererem equipamentos especiais. Para os pacientes que se dirigirem pela primeira vez às 

consultas, existe um serviço de triagem, a partir do qual são distribuídos para as várias consultas. Caso 

necessitem de ser internados ou realizar algum exame médico de diagnóstico, os pacientes são 

encaminhados para os serviços de diagnóstico e tratamento, localizados imediatamente no piso acima, 
ou pelo corredor de distribuição para o serviço de internamento em causa.  
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Os serviços gerais, ou seja, a admissão, a administração e a direção foram instalados na ala transversal 

central, por aqui se encontrarem próximos da entrada principal e do maior fluxo de pessoas que a eles 

acorrem. Complementarmente, no piso -1, no extremo sudeste foi reservada uma área para os serviços 

administrativos. Quanto aos serviços técnicos, industriais e de abastecimento, estes localizam-se nos 

pisos das circulações técnicas – piso -1 e -2 –, apenas a farmácia foi alojada nos pisos -1 e 1 do corpo 

sul. No piso -2, piso de circulação dos “sujos”, encontram-se os armazéns, a central de máquinas (no 

pátio interior central), as instalações de animais e a sala de autópsias e morgue. No piso -1, piso dos 
“limpos”, situam-se a lavandaria, os arquivos e a garagem. A cozinha (fig. 64) ocupa 2 pisos – no piso 

-2 é feita a preparação prévia dos alimentos e o seu armazenamento e no piso -1 são preparados, 

confecionados e distribuídos os alimentos – num corpo adossado à ala transversal nascente de onde 

as refeições são transportadas em monta-cargas para as copas das clínicas de internamento. Em direta 

relação com a cozinha, foi criada uma galeria ao nível do piso 1 como refeitório para o pessoal com 

capacidade para 120 pessoas e no mesmo piso da ala transversal nascente o grande refeitório geral 

com capacidade para 144 pessoas. Ainda foram incluídos no hospital alojamentos para o pessoal, 

médicos e enfermeiras. Existem no piso 6 da ala nascente 8 alojamentos para médicos, no piso 7 na 
ala norte e nascente ao todo 94 camas em dormitórios para enfermeiras e no piso 8 da ala norte 84 

camas em dormitórios para o pessoal. Para o pessoal da lavandaria e cozinha existem ainda 

alojamentos no piso 1 da ala nascente. Sendo tradição nos hospitais portugueses, em especial nos 

hospitais da misericórdia, integrar uma capela, também no Hospital Escolar do Porto foi desenhada 

uma pequena capela (fig. 65). Esta localiza-se no piso 9 do corpo transversal central, sendo o seu 

projeto do arquiteto Oldemiro Carneiro (1914-1965), assegurando a possibilidade de culto religiosos 

pelos doentes internados. Estes podiam inclusivamente assistir a cerimónias religiosas a partir de um 

pequeno balcão. 

 
Fig. 64: Cozinha. 

 
Fig. 65: Capela. 

A Faculdade de Medicina, instituição singular num hospital escolar, foi disposta no corpo norte e nas 

alas transversais. Tendo como atividade não só o ensino, mas também a investigação, foram 
igualmente criados institutos de investigação no hospital. Assim a entrada da faculdade é realizada pelo 

piso -1, a norte (fig. 66), com acesso direto ao pátio dos estudantes, salas de convívio, vestiários e ao 

museu de anatomia. Os seus órgãos administrativos, direção (fig. 67) e secretaria foram localizados na 

ala transversal central, nos pisos 3 e 4, respetivamente. O ensino é realizado em salas de aula 

distribuídas pelos institutos e em anfiteatros. A faculdade dispõe de 3 anfiteatros (anfiteatro de 

anatomia, expectatório e auditório) – com 172, 194 e 210 lugares – para o ensino teórico, 4 anfiteatros 

pequenos – com 92 lugares cada – para o ensino prático, nomeadamente a “observação de doentes 
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das enfermarias que, com esse propósito, para aí se deslocavam” (Gomes, 2009, p. 64) , evitando 

assim a aglomeração de alunos nas enfermarias, e um grande anfiteatro (fig. 68) – com 350 lugares e 

21 cadeiras de espaldar – para conferências e atos solenes. Como numa instituição de ensino é 

essencial haver uma biblioteca, esta foi instalada no piso 6 da ala transversal central, tendo o seu 

armazém de livros no piso -2.  Os institutos de investigação – anatomia normal, anatomia patológica, 

histologia normal, histologia patológica, bacteriologia e parasitologia, fisiologia, química fisiológica, 

farmacologia, patologia geral, biologia médica, higiene e medicina social, psicologia e história da 
medicina –, localizam-se nos pisos 1, 2, 3, 4 e 6 do corpo norte e dos corpos transversais, a que 

acrescem ainda as salas de trabalho de histologia e medicina, os laboratórios de pintura e desenho e 

de fotografia e modelação – situados no piso 7 do corpo transversal poente – e a medicina experimental 

– situada no piso 7 do corpo transversal central. Assim a faculdade foi dotada de todas as instalações 

indispensáveis ao sucesso do ensino da medicina e à sua evolução e inovação. 

 
Fig. 66: Entrada dos alunos. 

 
Fig. 67: Sala do Conselho. 

 
Fig. 68: Anfiteatro grande. 

Quanto à sua construção, tal como no Hospital Escolar de Lisboa, o sistema de construção corresponde 

a uma estrutura de betão armado em sistema de ossatura, ou seja, de “lajes nervuradas moldadas 

entre blocos ocos de betão leve” ("Faculdade de Medicina e Hospital de São João, Porto", 1960, p. 

188), apoiadas em pórticos de betão armado de 5.98 m (fig. 69 e 70). Deste modo a estrutura foi 

concebida de forma a permitir uma flexibilidade de compartimentação interior dos serviços adequada a 

cada um. Assim, por um lado as lajes tinham espessura suficiente para nelas alojar as vigas, obtendo-
se um pavimento liso da face inferior e sem vigas aparentes e necessidade de realizar tetos falsos, e 

por outro lado, os blocos de betão oco servem de isolamento térmico e acústico. Uma vez que se 

pretendia alojar condutas horizontais nos pavimentos, já que deste modo se evitava abrir roços na 

estrutura e se facilitava a manutenção, estes foram revestidos com uma camada de betão celular de 

espessura tal que constituísse um reforço do seu isolamento. As paredes exteriores, sem função 

resistente, são constituídas por dois panos de blocos de betão armado, travados entre si e separados 

por uma camada de ar, e revestidas a granito; as paredes interiores são em blocos de betão leve. Os 
materiais de acabamentos das superfícies foram escolhidos de modo a proporcionar aos doentes um 

ambiente de conforto e higiene, fundamental para um tratamento eficaz. A este respeito, na memória 

descritiva de 1939, Distel afirma que “todos os materiais de construção são escolhidos de forma a dar 

ao Hospital Escolar em aspecto austero e alegre ao mesmo tempo” (1939, p. 38). Logo, para o 

acabamento da maioria dos pavimentos foram usados, de acordo com as necessidades do espaço, 

mosaicos de cortiça, tacos de pinho ou de castanho, mosaicos hidráulicos de granulados à base de 

cimento branco, ladrilho cerâmica, e nas salas de operações mosaicos de pedra encaixados num 
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reticulado metálico ligado à terra. Já para o acabamento das paredes foi realizado um guarnecimento 

com massa de areia e cal, posteriormente esponjados com a cor desejada, sendo que os lambris após 

o guarnecimento foram pintados com tinta plástica. 

 
Fig. 69: Esquema e detalhes construtivos. L. Gravata, 1947. 

 
Fig. 70: Construção da estrutura do hospital. 1948. 

Havendo sempre uma ligação entre as artes plásticas e a arquitetura, não é de estranhar que num 

edifício desta importância tenha sido pedido a alguns artistas a realização de obras para a sua 
decoração. Exemplos são, logo no jardim da entrada principal dos estudantes, os painéis cerâmicos de 

Júlio Resende (fig. 71), a estátua do professor Ricardo Jorge realizada por Eduardo Tavares, a 

escultura simbolizando a medicina de Barata Feyo, o baixo-relevo de Henrique Moreira que reproduz 

uma estampa do Tratado de Anatomia de André Vesálio, o cartão da tapeçaria da sala do Conselho da 

Faculdade e Guilherme Camarinha e os cartões dos vitrais da Capela de M. de-Francesco. 

                      
Fig. 71: Painéis cerâmicos de Júlio Resende: Fonte da Saúde e Hino à Vida. 

Ainda durante a fase de construção, pelo Decreto-lei nº 39588 de 31 de março de 1954, em 

consequência da divisão do país para efeitos de organização hospitalar, pelo Decreto nº 36600 de 22 

de novembro de 1947, o governo definiu que o Hospital Escolar do Porto e o Hospital de Santo António 

passariam a hospitais centrais da zona norte de Portugal, devendo, portanto, assegurar a assistência 

médica de toda a zona. Este mesmo decreto de 1954 estabeleceu ainda o regime legal do Hospital 

Escolar do Porto e criou a sua Comissão Instaladora e Administrativa, que devia cooperar com a 

Comissão Técnica dos Hospitais Escolares e, relativamente ao Hospital do Porto, “assegurar, não só a 

sua instalação, mas ainda o seu funcionamento na fase inicial” (1954, p. 393). Esta comissão era 

constituída pelo Prof. Hernâni Monteiro, enquanto presidente, pelo Prof. Ernesto Morais e pelo Dr. 

Coriolano Ferreira. Mais tarde, em 1958, pelo Decreto-lei nº 41811 de 9 de agosto, foi estabelecida a 

orgânica interna do hospital. 
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Como uma das primeiras construções do novo polo universitário, Polo II, na Asprela, a zona de proteção 

do Hospital de São João (fig. 72) foi fixada a 16 de julho de 1954, por portaria da Direcção-Geral dos 

Serviços de Urbanização, “tendo em vista não só a salvaguarda do edifício, mas também o 

enquadramento urbano da futura cidade universitária do Porto” (Gomes, 2009, p. 37). Por conseguinte, 

ainda em setembro de 1954, foi apresentado o projeto de ajardinamento dos terrenos do hospital, os 

quais abrangiam uma área verde de 50 000 m2, pelo eng. agrónomo Artur Benevides de Melo. 

 
Fig. 72: Zona de Proteção do Hospital Escolar do Porto. Diário do Governo: II Série, nº 182 (1954-08-04). 

Batizado de Hospital de São João pelo Decreto-lei nº 40303 a 3 de setembro de 1955, o hospital (fig. 

73) foi inaugurado passados 14 anos desde o início da sua construção, a 24 de junho de 1959, após a 

conclusão da primeira fase de construção. Contudo, o arquiteto Hermann Distel já não pôde assistir à 

cerimónia, dada a sua morte em 1945, tendo o seu filho Walter Distel assumido o acompanhamento 

das obras dos hospitais escolares. Considerado por Jácome de Castro “uma obra a todos os títulos 

excepcional” (Portugal, Ministério das Obras Públicas e Comissão Administrativa das Novas 
Instalações Universitárias, 1959, p. 3), os vários serviços entraram em funcionamento sucessivamente 

ainda até ao fim de 1959, à exceção dos serviços de pneumotisiologia, de psiquiatria, de 

otorrinolaringologia, de doenças infectocontagiosas, da secção de latentes da pediatria e do serviço de 

urgências, “lacuna de incalculáveis consequências” (Gomes, 2009, p. 69). 

 
Fig. 73: O Hospital de São João em 1959. 



 

45 
 

3.1.3.2. TRANSFORMAÇÕES E ESTADO ATUAL 

Concluída a primeira fase de construção e inaugurado o hospital, a segunda fase prevista 

correspondente aos extremos nascente e poente das alas norte e sul, ou seja, aos “torreões” a partir 

do piso 2, nunca chegou a ser construída, não sendo completada a lotação de 1500 camas.  

Neste sentido, apesar do esforço de atenuar as repercussões da sua construção em duas fases, “o 

edifício hospitalar do Porto nasceu com uma organização espacial complexa, imbricada até, o que 

prejudicou a instalação, localização e articulação dos serviços quer de acção médica, quer de apoio 

geral. Nos pisos abaixo do nível do terreno exterior, por exemplo, não foi possível evitar problemas de 

dispersão de sectores, escassez de iluminação e deficiente ventilação” (Gomes, 2009, p. 45), isto é, 

cedo se sentiu uma falta de espaço ao nível de vários serviços, quer em termos de consulta, quer de 

internamento. Consequentemente o Hospital de São João tem sofrido intervenções de ampliação e 

remodelação ao longo dos anos, numa procura de responder às necessidades de espaço, serviços, 

assistência, investigação e ensino. 

As primeiras intervenções datam logo de 1964. Face ao reduzido espaço reservado ao serviço de 

urgência, pois este fora dimensionado principalmente de modo a responder às necessidades de ensino 
e não a acolher um elevado número de doentes em situação de emergência, a direção do hospital70, 

em conjunto com a CANIU, iniciou em abril o projeto para a sua ampliação. De acordo com a “intenção 

governamental de criar um Serviço de Urgência segundo os cânones actuais (…), na medida em que 

eram crescentes as solicitações dos serviços hospitalares, designadamente por doentes agudos” 

(Gomes, 2009, pp. 74–75), no projeto do novo serviço de urgência este seria composto por 4 grandes 

salas de tratamento, um hall interno e uma ampla entrada para as ambulâncias, bem como uma sala 

para o tratamento de crianças, uma sala de espera para o público, serviços administrativos e espaços 

de apoio. Porém, segundo a DGCH, a extrema necessidade de remodelar o serviço de urgências, 
requeria uma solução mais rápida e menos dispendiosa, que passasse pela ampliação do espaço do 

serviço de urgências. Tal tinha como consequências imediatas a alteração da estrutura do edifício – 

das duas alas laterias e da fachada. Assim, a criação do novo serviço de urgências ocorreu de forma 

conturbada em que muitos problemas ficaram por resolver e muitas exigências não foram atendidas. 

Inaugurado ainda no mesmo ano a 31 de outubro, a sua criação para além de aliviar o “banco” do 

Hospital de Santo António, constituiu uma melhoria importante para a população da cidade e arredores 

em termos de acesso a assistência médica, já que juntos tinham que garantir a assistência central de 
toda a zona norte71, verificando-se, no entanto, já em 1965 a sua iminente sobrelotação. A década de 

1970 foi marcada pela criação, em 1970, do hospital de dia da psiquiatria – ainda antes do internamento 

de psiquiatria – e de diversos serviços de internamento, pois no final de 1971 o conselho de 

administração estabelecera como ações prioritárias a criação, remodelação e ampliação de diversos 

serviços e a construção de um pavilhão pré-fabricado para consultas externas. Porém, à semelhança 

de muitos outros setores públicos também os serviços hospitalares foram alvo de grandes mudanças 

                                                   
70 Após a dissolução da Comissão Instaladora e Administrativa do hospital, criada em 1954 pelo Decreto-lei nº 39588 e presidida 
por Hernâni Monteiro, a 31 de dezembro de 1960, foi nomeado um provedor para assumir a direção do hospital. O primeiro a 
desempenhar o cargo, ainda que durante pouco tempo, foi Coriolano Ferreira, a quem sucedeu João Rodrigues. 
71 Segundo o artigo 2º do Decreto-lei nº 39588, “O Hospital Escolar do Porto e o Hospital de Santo António (…) constituirão os 
hospitais centrais da zona norte do País” (1954, p. 393).  
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devido à Revolução de 25 de abril de 1974, pelo que as transformações previstas apenas ocorreram 

no final dos anos 70. Após os tempos instáveis que se seguiram à Revolução, foram definidos pelo 

Decreto Regulamentar nº 30/77 de 20 de maio os órgãos de gestão e direção dos hospitais, isto é, o 

Conselho Geral e o Conselho de Gerência. Este último reconheceu desde logo a necessidade de 

realizar obras de ampliação e remodelação de vários serviços, apesar das dificuldades económico-

financeiras, bem como a necessidade de contratar mais pessoal, face ao crescente número de utentes 

do hospital. Assim, entre 1977 e 1979 foram inaugurados novos serviços decorrentes da especialização 
da medicina e outros foram desmembrados, sendo ainda ampliado o piso 3 na área do pátio interiores.   

Durante a primeira metade dos anos 80, em continuação das intervenções dos últimos anos, foram 

realizadas “obras de beneficiação geral, também de instalação, reinstalação, remodelação e ampliação 

de serviços72 (…) de forma a melhorar o funcionamento do hospital. Também as áreas destinadas às 

consultas externas sofreram significativos melhoramentos e foi construído um ginásio para o serviço 

de medicina física e de reabilitação” (Gomes, 2009, p. 99). Por outro lado, também nesta década a 

problemática da insuficiência de espaço do serviço de urgências, em especial a falta de uma área de 

cuidados intensivos e a não separação das urgências pediátricas das dos adultos, bem como a procura 
de humanizar as condições de assistência nas salas de observação, levaram a que em 1986 tenha sido 

decidido ocupar a área da consulta externa de dermatologia, contígua às urgências, com o serviço de 

urgências de pediatria, separando-o assim das urgências de adultos. 

A estas obras de remodelação geral do hospital dos primeiros anos da década de 80, seguiu-se entre 

1989 e 1991 uma das maiores intervenções no hospital. Logo em janeiro de 1989, o Ministério da Saúde 

autorizou o plano de reestruturação do Hospital de São João realizado pelo conselho de 

administração73, com vista a melhorar as condições de atendimento dos doentes e fazer frente aos 

problemas de longa data, quer das unidades de internamento, quer das urgências, quer das consultas 
externas, bem como humanizar o hospital74. Este plano consistia na construção de um pavilhão pré-

fabricado para as consultas externas com entrada independente, ideia já dos anos 70, dotando-as deste 

modo de um espaço próprio e simultaneamente libertando uma grande área que permitia a ampliação 

do serviço de urgências. Assim, as urgências, dotadas de uma direção própria, passariam a ter uma 

unidade de cuidados intensivos, uma sala de recobro e 4 blocos operatórios. A inauguração do serviço 

de urgências remodelado deu-se ainda no final de 1989, sendo à data a urgência “considerada a maior 

da Europa em termos de volume de doentes ali atendidos e tratados” (Gomes, 2009, p. 107). Resultado 
do plano foi também a construção do pavilhão das consultas externas (fig. 74), em duas fases, tendo a 

primeira sido terminada em 1991, do lado sul do hospital com apenas um piso e composto por um 

conjunto de corpos paralelos ligados entre si e ao hospital por um corredor central, com uma área toral 

de 6000 m2, no qual existiam 90 consultórios, 5 salas de pequena cirurgia e salas de tratamentos 

especiais. Desde logo pode concluir-se que tal como muitas das intervenções anteriores, que visavam 

a soluções pontuais e não a médio e longo prazo, também a construção do pavilhão das consultas 

                                                   
72 Cirurgia torácica, cirurgia vascular, cirurgia plástica e reconstrutiva, cirurgia 1, medicina 2 e 4, urologia, oftalmologia, neurologia 
e neurocirurgia, traumatologia, pediatria médica e pediatria cirúrgica e cuidados intensivos neonatais são serviços que forma 
criados nesta altura ou alvo de obras de beneficiação. 
73 O conselho de administração era à época presidido pelo Prof. Dr. Levi Guerra (1930-). 
74 Levi Guerra considerava que a humanização do espaço hospitalar se baseava na existência de boas condições de assistência 
médica e de uma eficiência de tratamento (Gomes, 2009, p. 102). 
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externas não foi devidamente pensada: criando um edifício de apenas um piso foi ocupada uma grande 

área de terreno sem aproveitamento do potencial de construção em altura.  

 
Fig. 74: Entrada para o pavilhão de consultas externas. 

Com a nomeação do Prof. Dr. Fleming Torrinha (1933-2014) como novo diretor do hospital, em maio 

de 1991, verificou-se uma nova interpretação do serviço de internamento e de tratamentos em 

ambulatório, já que era possível reduzir o tempo de internamento através de uma realização rápida do 
diagnóstico e dos tratamentos adequados. Em 1993 seguiu-se a inauguração de novos serviços e do 

hospital de dia de oncologia, este último com uma área superior a 300 m2 e uma lotação e 12 cadeiras 

e 8 camas. Aliada à inauguração do hospital de dia do serviço de oncologia, foi construída em 1994, 

numa zona subterrânea nas traseiras do hospital, o serviço de radioterapia. Ainda entre 1992 e 2003 

foram realizadas várias intervenções no hospital pelo atelier de arquitetura de Pedro Balonas, 

nomeadamente a remodelação e ampliação das unidades de cuidados intensivos de cirurgia, de 

recobro e de queimados através da construção de um novo volume afeto aos pisos 5, 6 e 7 da ala 
transversal nascente; a ampliação do serviço de psiquiatria, criando uma nova ala de internamento (fig. 

75) – que permitiu dotar a psiquiatria das camas necessárias e separar os sexos – e remodelação da 

unidade existente; a criação de diversas unidades de cuidados intermédios com 9 camas, configuradas 

como espaço aberto com um balcão de controlo central; a ampliação do hospital de dia aumentando o 

seu edifício em um piso e remodelação das suas fachadas. Nestas intervenções a ”fachada (…) adapta 

inteiramente a imagem os materiais e a textura do edifício histórico existente, para não destruir a 

imagem e o valor arquitectónico do conjunto do Hospital” (Balonas, 2005, p. 152). Foi ainda responsável 

pelo projeto da nova unidade de autópsias alojada num edifício autónomo a nascente do hospital, com 
acesso direto pela Rua Dr. Roberto Frias. Projetado pelo arquiteto Pedro Balonas, o edifício tem apenas 

um piso e foi revestido a tijolo de face à vista que deste modo “garante uma melhor integração na área 

verde circundante (…), limita visualmente o impacto causado por um novo volume edificado no 

complexo hospitalar” (Balonas, 2005, p. 142). Mais tarde, em 2010, o atelier AAB Arquitetura realizou 

o projeto para a nova casa mortuária, localizada junto à unidade de autópsias, havendo uma ligação 

direta ao hospital pelo piso -2. A localização de ambos os edifícios numa zona mais resguardada do 

hospital, afasta-os da zona de maior circulação de pessoas e impede a sua interferência com as demais 
atividades do hospital. Também na primeira década do século XXI, logo em 2000 a capela do hospital 

foi transformada em centro ecuménico, de modo a assegurar a partir daí a igualdade de direitos na 

assistência religiosa dos doentes internados, acompanhando o movimento mundial de diálogo 

ecuménico e antecipando-se à Lei da Liberdade Religiosa, de 2001, tendo em 2010 sido criado um 

lugar multirreligiosos na ala transversal central, pelo atelier AAB Arquitetura. Em 2004 foi inaugurado 
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no campus hospitalar um novo edifício com hotel, centro comercial e parque de estacionamento, cuja 

exploração foi concessionada por 20 anos à Bragaparques. Atualmente esta é ainda considerada a 

única estrutura comercial do país com ligação direta a um hospital, tendo “um conceito diferente dos 

demais centros comerciais, pois “tem clientelas muito específicas”. Por um lado, dirige-se aos 

estudantes do pólo universitário da Asprela e, por outro, a todos que trabalham ou frequentam o 

hospital, que tem ligação directa à praça da restauração do Campus São João”  (Candeias, 2004). Três 

anos mais tarde, o serviço de urgências (fig. 76) foi novamente alvo de intervenção, porém desta vez 
mais profunda e regeneradora de todos os seus espaços, humanizando-os: estruturação do serviço em 

6 circuitos de doentes, com diversas áreas de espera, uma sala para acompanhantes, uma sala de 

família e um serviço informativo. 

 
Fig. 75: Ampliação da psiquiatria.  

Pedro Balonas, 1992-2003. 

 
Fig. 76: Sala do serviço de urgências. 

Paralelamente, o aumento do número de estudantes de medicina e da área de investigação, tornava 

insuficientes não só as áreas de ensino do hospital, mas também dos institutos de investigação e 

laboratórios. Esta situação já vinha a ser sentida desde o no final dos anos 70, altura em que face às 

áreas insuficientes foram inclusivamente alojadas funções em pavilhões pré-fabricados no jardim do 

hospital. De modo a criar um espaço de ensino moderno, adicionalmente à Escola de Enfermagem 
(atual Escola Superior de Enfermagem) construída a poente do hospital, em 2003, foi iniciado o projeto 

de remodelação dos espaços da Faculdade de Medicina no hospital (fig. 77) e de construção de um 

novo edifício para as ciências básicas da faculdade na zona sudeste do terreno do hospital. Da autoria 

do atelier de arquitetura OFF4 de Manuel Gonçalves, o novo edifício da faculdade (fig. 78), com uma 

área total de 27 260 m2 é composto por 3 corpos ligados entre si por galerias transversais e ao hospital 

por uma galeria subterrânea. Inaugurado em 2012, com este novo edifício a faculdade foi dotada de 

novas salas de aula, laboratórios, anfiteatros, auditórios e ainda de uma biblioteca e um biotério. 

 
Fig. 77: O grande Anfiteatro após a remodelação. 

OFF4 Arquitectos, 2003.  

 
Fig. 78: Entrada para a nova Faculdade de Medicina do Porto. 

OFF4 Arquitectos, 2003-2012.  
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Com a alteração do estatuto jurídico do Hospital de São João enquanto EPE, os serviços médicos 

foram reorganizados em Unidades Autónomas de Gestão (UAG), assegurando-se assim a autonomia 

relativa de cada unidade e aumentando a sua qualidade, rapidez e eficiência. Neste sentido, os 

serviços, com uma lotação total de 1105 camas (tabela 2) em 33 especialidades médicas e cirúrgicas75, 

foram agrupados em 6 UAG: UAG de Medicina, UAG de Cirurgia, UAG da Mulher e da Criança, UAG 

da Urgência e Cuidados Intensivos, UAG de Psiquiatria e Saúde Mental e UAG dos Meios 

Complementares de Diagnóstico e Terapêutica. 

Tabela 2: Número de camas por UAG, serviço e piso, 2019. 

UAG Piso Serviço Nº de camas Total UAG 

UAG de Medicina 

2 e 3 Doenças Infeciosas 34 

411 

3 e 4 Medicina Interna 232 

6 
Cardiologia 30 
Nefrologia 9 

7 Neurologia 22 
8 Gastroenterologia e Endocrinologia 23 

1, 8 e 9 Hematologia 36 
9 Pneumologia 25 

UAG de Cirurgia 

2 
Oftalmologia 18 

418 

Otorrinolaringologia 20 
5 e 6 Cirurgia Geral 142 

7 
Unidade de Queimados 5 

Urologia 33 
Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Maxilo-Facial 27 

7 e 8 
Cirurgia Cardiotorácica 43 

Ortopedia 53 

8 
Traumatologia 39 
Neurocirurgia 6 

9 Cirurgia Vascular 32 

UAG da Urgência e 
Medicina Intensiva 

1 
Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente das Urgências 12 

60 
Unidade Polivalente de Cuidados Intermédios das Urgências 12 

6 
Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente Geral 16 

Unidade Polivalente de Cuidados Intermédios Geral 10 
8 Neurocríticos 10 

UAG de Psiquiatria e 
Saúde Mental 2 Psiquiatria 30 30 

UAG da Mulher e 
Criança 

-1 Cirurgia Pediátrica 24 

186 

1 
Unidade de Cuidados Intensivos da Urgência Pediátrica 10 

Unidade de Cuidados Intermédios da Urgência Pediátrica 10 
3 Ginecologia 18 
4 Urgências de Ginecologia e Obstetrícia 9 
5 Obstetrícia 40 
 Pediatria 75 

  TOTAL  1105 camas 

Contrariamente ao que sucedia até ao início do século XXI, desde o final de 2007 tem sido desenvolvido 

um plano estratégico integrado de remodelação e ampliação do hospital e de revitalização da sua 
envolvente no intuito de o tornar “uma unidade hospitalar do século XXI” (Gomes, 2009, p. 137) que 

                                                   
75 Algumas especialidades têm apenas consulta externa e hospital de dia, apoiando as urgências, como p. ex., a dermatologia, 
a oncologia, a reumatologia, os cuidados paliativos. 
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responda às suas exigências como hospital de fim-de-linha. Neste sentido, o novo plano apresenta 

uma estratégia global de intervenção – ampliação e intervenção profunda – gradual em todos os 

espaços do hospital. Após a realização em 2010 de um concurso público foi nomeado para a realização 

do plano estratégico e funcional (fig. 79 e 80) para uma área total de cerca de 150 000 m2 o atelier 

ARIPA Arquitectos. Deste plano destacam-se a remodelação e ampliação dos blocos operatórios das 

urgências, a ampliação do extremo sul-nascente, a remodelação e ampliação da ala sul (internamento) 

e das áreas dos meios complementares de diagnóstico e tratamento, bem como a construção de um 
novo edifício para 

“[o] Hospital de Ambulatório, entre o edifício principal e o IPO (…), para em seis pisos e com entrada voltada para a 

estação de metro, albergar todos os serviços e especialidades que não carecem de internamento. (…) um laboratório 

centralizado [e hemodiálise] e uma unidade de cuidados paliativos, (…) instalada numa zona de interface com o exterior 

e acessível às famílias. Para as traseiras, na zona sul do complexo hospitalar, programou-se um parque de 

estacionamento (aéreo e subterrâneo e um centro de apoio e lazer destinado aos profissionais do hospital, com creche 

e uma escola do 1º ciclo, (…) e um pequeno business centre (…)” (Gomes, 2009, p. 137). 

Também faz parte do plano a criação de um hospital pediátrico de modo a resolver de vez o problema 

da pediatria instalada em contentores nos jardins do hospital. Para tal é ampliada em mais três pisos o 

extremo norte-poente a partir do piso 2, já do serviço de pediatria (fig. 81). Tendo sido uma questão 

muito debatida, a 19 de agosto deste ano foi finalmente autorizado pela Portaria nº 512/2019 o 

investimento na construção e equipamento da ala pediátrica – dotada de serviços de internamento de 

especialidades médicas, unidade de queimados, cuidados intensivos e intermédios, um bloco 

operatório, hospital de sangue e ainda uma ludoteca e um jardim da pediatria para as crianças 
internadas. Em fase de projeto encontra-se atualmente a construção de um novo edifício autónomo 

para aí instalar os serviços de gestão e logística, arquivos e outras novas valências, bem como a criação 

de um novo espaço para acompanhantes ou doentes em tratamento ambulatório prolongado, já que se 

tem revelado muito positiva a existência junto ao hospital de uma casa Ronald MacDonald (fig. 92). 

 
Fig. 79: PDM do Hospital de São João, ARIPA Arquitectos, 2010. 

 
Fig. 80: Esquema geral das principais intervenções 

no hospital. ARIPA Arquitectos. 

 
Fig. 81: Visualização da ampliação do corpo de 

Pediatria. ARIPA Arquitectos, 2019. 
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Das intervenções de remodelação destaca-se a necessidade de adaptar as enfermarias às exigências 

atuais de higiene e conforto, passando a ser 3 o número máximo de camas por enfermaria e integrada 

uma instalação sanitária em cada uma (fig. 82). Esta tarefa tem-se, porém, mostrado difícil 

nomeadamente nas alas longitudinais devido à pouca largura destes. Por outro, lado as exigências 

técnicas e funcionais, levantam a questão de ser necessário espaço para alojar todas as novas 

instalações técnicas, mostrando-se desde logo como principal fator negativo a altura demasiado 

reduzida dos pisos para permitir integrá-las nos tetos. Assim, foram recentemente transformados o 
extremo poente do piso 3 e o extremo nascente do piso 4 da ala sul em áreas técnicas e adossadas 

“colunas” aos “dentes” do internamento da ala sul, incorporando aí também as novas escadas de 

emergência (fig. 83). 

 
Fig. 82: Quarto remodelado. 

 
Fig. 83: Colunas de áreas técnicas nos “dentes” de 

internamento. 

Como hospital de fim-de-linha, uma das grandes valências do Hospital de São João é a cirurgia com 

um total 25 blocos operatórios, sendo um dos hospitais do país que em que mais cirurgias são 

realizadas. Neste sentido, a atual inexistência de um heliporto76 é uma situação que carece de solução 
urgente. Por último, dada a escala e dimensão do edifício hospitalar, muitos utentes sentem dificuldades 

de orientação no seu interior, pelo que tem sido estudada um novo esquema de sinalética baseado nos 

núcleos de circulações verticais: a cada núcleo corresponde uma área de influência e uma letra e cor; 

para serviços com vários acessos verticais a sinalética correspondente é a da localização da secretaria. 

Conclui-se assim, que nos 15 a 40 anos após a sua inauguração, o Hospital de São João foi alvo de 

constantes remodelações e ampliações numa procura de superar as dificuldades decorrentes do facto 

de a sua construção nunca ter sido concluída, bem como de criação de novos serviços decorrentes da 
evolução da medicina e especialização dos equipamentos e tratamentos das várias especialidades, 

sendo estas intervenções em regra pensadas a curto prazo e nunca numa visão global do edifício, 

comprometendo a flexibilidade e capacidade de adaptação dos seus espaços a novas situações e em 

especial a compatibilidade com o projeto inicial, resultando numa construção “compulsiva” de pavilhões 

anexos ao hospital e ocupação dos pátios interiores (anexo B4). Já atualmente a situação é bem 

diferente com a realização de um plano global de intervenção gradual a 10-20 anos, tendo em 

consideração o valor arquitetónico do hospital77 e o seu papel fundamental na assistência médica do 

país enquanto hospital de fim-de-linha.  

                                                   
76 Até há poucos meses o heliporto encontrava-se improvisado em frente à antiga entrada das urgências de pediatria, pelo que 
com o início das obras nesta zona deixou de poder estar em funcionamento em segurança.  
77 Segundo os ARIPA Arquitectos, “No plano (…) foram localizadas e programadas diversas intervenções para desenvolvimento 
a curto e médio prazo, contemplando obras novas e de remodelação do hospital existente. Conscientes desta multiplicidade de 
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Fig. 84: Fachada principal. 
 

Fig. 85: Entrada dos alunos. 

 
Fig. 86: Entrada dos utentes. 

 
Fig. 87: Átrio da Hospitalidade. 

 
Fig. 88: Corredor. 

 
Fig. 89: Bloco operatório de uma especialidade. 

 
Fig. 90: Bloco operatório. 

 
Fig. 91: Corredor. 

 
Fig. 92: Casa Ronald MacDonald. 

 
Fig. 93: Maquete do Hospital de São João. Feyo Design, 2009. 

                                                   
intervenções e uma vez que se trata de um edifício pertencente à memória coletiva da população, definimos como estratégia 
geral de intervenção, que os novos volumes se iriam demarcar claramente do existente em termos de imagem, embora 
estabelecessem com este fortes relações geométricas, de alinhamento e de ligações físicas totais” (Neves, 2012, p. 170). 
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3.2. O HOSPITAL DISTRITAL DE SANTA LUZIA EM VIANA DO CASTELO 
3.2.1. CONTEXTO HISTÓRICO / URBANO E PROGRAMA 

Em 1940 a rede de cuidados de saúde existente em Portugal ainda era bastante débil, pelo que um 

dos principais objetivos do Governo Português foi a criação de um Serviço Nacional de Saúde, que 

assegurasse o acesso a cuidados de saúde de tratamento e cura, reabilitação e prevenção. 

De modo a implementar este serviço era indispensável estabelecer uma rede nacional de assistência 

hospitalar, que complementasse os cuidados prestados pelos grandes hospitais centrais de Lisboa, 
Porto e Coimbra. A 2 de abril de 1946 é promulgada a Lei nº 2011 que cria a Comissão das Construções 

Hospitalares (CCH)78 do Ministério das Obras Públicas (MOP), sendo-lhe atribuída a função do estudo 

da organização do programa do projeto de construção, ampliação, adaptação, restauro ou conservação 

de equipamentos dos estabelecimentos hospitalares, escolher e adquirir os terrenos para as novas 

construções, promover a elaboração dos projetos, prestar assistência técnica,  dirigir e fiscalizar as 

obras, bem como assegurar o seu pagamento. Esta lei define ainda as bases para a organização 

hospitalar, para a qual “o País é dividido em zonas, regiões e sub-regiões”, sendo que “em cada zona 

haverá pelo menos um hospital central; em cada região um hospital regional; em cada sub-região um 

hospital sub-regional” (Lei no 2011, 1946, p. 201).  Para tal, pelo Decreto nº 36600 de 22 de novembro 

de 1947, o país foi dividido em 3 zonas – norte, com sede no Porto, centro, com sede em Coimbra, e 

sul e ilhas, com sede em Lisboa –, em que cada região corresponderia a um distrito e cada sub-região 

a um ou vários concelhos (fig. 94).  

 
Fig. 94: Mapa de hospitais centrais, regionais e sub-regionais de Portugal,  

com divisão do país por zonas. CCH, 1947. 

                                                   
78 Criada pela Base XXI da Lei nº 2011, a constituição da CCH foi definida pelo Decreto nº 35621 de 30 de abril de 1946, para a 
qual foram eleitos pelo Ministro do Interior o presidente e um vogal, tendo que ser pelo menos um deles médico, pelo Ministro 
das Finanças um vogal, e pelo ministro das Obras Públicas e Comunicações um engenheiro e um arquiteto. Em 1971, é 
substituída pela Direcção-Geral das Construções Hospitalares (DGCH), criada pelo Decreto-lei nº 130/71 de 6 de abril. 
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Deste modo, em cada zona seria assegurada a instalação de serviços de assistência hospitalar gerais, 

hierarquizados em termos da sua função consoante a sua área de influência, bem como de hospitais 

especializados para o tratamento de doenças infectocontagiosas (nomeadamente para o tratamento 

da tuberculose), doenças “especiais” como as doenças mentais ou oncológicas, de doenças infantis e 

centros de reabilitação. O dimensionamento dos hospitais em termos da sua lotação era baseado no 

tipo de hospital (central, regional ou sub-regional) e na população da sua área de influência (fig. 95).  

 
Fig. 95: Hierarquia e relação dos equipamentos de assistência médica em Portugal. 

Assim, nos hospitais centrais, além da assistência dos doentes da sua região, seriam tratados os 

doentes que não podiam ser tratados nos hospitais regionais da sua zona, nomeadamente os que 

sofriam de doenças raras, sendo também neles que se encontravam as respetivas Faculdades de 

Medicina e centros de investigação. Os hospitais regionais deviam ser dotados dos serviços de 

medicina e cirurgia gerais, o serviço de urgências, serviços de especialidades – pediatria, obstetrícia, 

doenças infectocontagiosas e outros serviços consoante necessário – consultas externas e serviços de 

diagnóstico e tratamento. Já nos hospitais sub-regionais, apenas existiriam os serviços de medicina e 
cirurgia gerais, o serviço de obstetrícia e o serviço de doenças infectocontagiosas.  

Após o estudo da carta sanitária de Portugal tendo em consideração as doutrinas modernas de 

planificação de serviços nacionais de saúde que integrassem os três níveis de cuidados de saúde, os 

quais requerem instalações com características específicas consoante a sua função, e com base nos 

objetivos definidos no III Plano de Fomento para 1968-1973 referentes ao setor da saúde e no aumento 

das verbas para este setor, a CCH/DGCH definiu seis programas de construção, remodelação, 

ampliação e apetrechamento de instalações de assistência hospitalar de acordo com a sua 
diferenciação:  

1. de hospitais e maternidades centrais, nomeadamente a construção de 2 novos hospitais centrais 

(Lisboa e Coimbra), a remodelação e ampliação de 3 hospitais existentes em Lisboa (D. Estefânia 

Stª. Marta e S. José), bem como de 2 maternidades (Júlio Dinis e Alfredo da Costa) e a construção 

de 2 novas maternidades (Bissaya Barreto e substituição da Magalhães Coutinho); 

2. de hospitais regionais, através da construção de 15 novos hospitais (Bragança, Chaves, Viana do 

Castelo, Vila Real, Lamego, Guarda, Viseu, Aveiro, Castelo Branco, Santarém, Évora, Beja, 

Portalegre, Faro e Funchal); 
3. de centros de saúde, a nível local para a prestação de cuidados de saúde primários em regime 

ambulatório, através da remodelação e/ou ampliação de hospitais sub-regionais para centros de 

saúde e a construção de novos centros de saúde; 
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4. de instalações para serviços de saúde mental, integrados nos equipamentos de saúde gerais, 

instalando nestes dispensários de higiene mental, hospital de dia e internamento de doentes 

agudos (Bragança, Castelo Branco, Faro), ou em hospitais psiquiátricos novos (Magalhães Lemos 

no Porto, de Vila Real e de Viseu); 

5. de escolas e lares de enfermagem para a formação de enfermeiras e técnicos paramédicos 

(Bragança, Viseu, Portalegre e Évora);   

6. de instalações para os serviços centralizados de Saúde, como lavandarias. 

Já numa segunda fase, a DGCH desenvolveu um plano a médio prazo para 1977-1980, tendo como 

objetivos a construção de 5 novos hospitais distritais (Guimarães, Abrantes, Almada, Barreiro e Horta), 

uma ampliação em grande escala de 5 hospitais (Aveiro, Covilhã, Beja, Ponta Delgada e Angra do 

Heroísmo), a realização de obras de beneficiação em 23 hospitais centrais (no Porto: S. João, Stº. 

António, Joaquim Urbano, Maria Pia, Maternidade Júlio Dinis e Mont’Alto; em Coimbra: Hospitais da 

Universidade de Coimbra, Covões, Centro Anti-Canceroso, Maternidade Bissaya Barreto e Rovisco 

Pais; em Lisboa: Stª. Maria, Desterro, Stº. António dos Capuchos, S. José, Stª. Marta, Stª. Cruz, 

Sant’Ana, Curry Cabral, Pulido Valente, D. Estefânia, nova Maternidade Magalhães Coutinho e 
Maternidade Alfredo da Costa) e de hospitais distritais (Eduardo Santos Silva, S. João da Madeira, 

Guarda, Leiria, Vila Franca de Xira e Setúbal). Este plano integrava ainda a construção de 6 escolas 

de enfermagem (Porto, Vila Real, Coimbra, Lisboa, Faro e Ponta Delgada). 

Conclui-se, portanto, que a maioria dos edifícios hospitalares existentes em Portugal nos anos 40 se 

concentrava nos grandes centros urbanos, havendo uma carência no interior e norte do país. Sendo o 

distrito de Viana do Castelo um dos distritos identificados como tendo uma assistência médica 

deficitária, a CCH considerou fundamental a construção de um hospital regional na cidade de Viana do 

Castelo, a capital do distrito. 

Localizada no norte de Portugal, a cidade de Viana do Castelo encontra-se junto ao Oceano Atlântico 

e é foz do Rio Lima, que a delimita a sul. Marcada pelo Monte de Santa Luzia a norte em que se situa 

o Templo-Monumento de Santa Luzia, a cidade desenvolve-se ao longo do rio Lima, destacando-se da 

malha urbana o centro histórico, mais denso e delimitado pela linha curva da antiga muralha do castelo 

medieval, da qual ainda resta a poente o Forte de Santiago da Barra, com planta pentagonal. 

Com uma população de cerca de 70 000 habitantes em 1950, em Viana do Castelo a assistência 

hospitalar era realizada em três edifícios distintos: a medicina encontrava-se no Hospital da 
Misericórdia79, no centro histórico da cidade, a cirurgia no pavilhão cirúrgico situado no Monte de Santa 

Luzia e a maternidade e pediatria no pavilhão da antiga Enfermaria Abrigo no sopé do Monte de Santa 

Luzia. Estes edifícios apresentavam instalações de fraca qualidade e tinham uma lotação total de 150 

camas. Face a este panorama de clara insuficiência de assistência médica, o Ministério dos Assuntos 

Sociais definiu um programa para a construção de um novo hospital regional que servisse a população 

de todo o distrito, ou seja, 250 000 habitantes, o que correspondia pela Lei nº 2011 de 1946 a um 

                                                   
79 O Hospital da Misericórdia foi construído entre 1585 e 1594, após a fundação da Confraria da Misericórdia de Viana da Foz do 
Lima, em 1521. 
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hospital do tipo V, com uma lotação mínima de 327 camas80. Com base neste programa a CCH foi 

incumbida de elaborar o respetivo projeto.  

Após a análise dos edifícios existentes, e encontrando-se disponíveis os terrenos adjacentes à 

maternidade, a CCH adquiriu em 1949 uma parcela de terreno que incluía o terreno em que a 

maternidade se encontrava – com uma área total de 29 600 m2 –, tendo a intenção de manter o pavilhão 

da maternidade. Para a realização dos primeiros estudos, incumbe em 1960 o arquiteto Alfredo Viana 

de Lima, sendo o seu anteprojeto aprovado a 21 de janeiro de 1969 pelo Conselho Superior das Obras 
Públicas. No entanto, por incumprimento de prazos nos meses seguintes o contrato com Viana de Lima 

foi rescindido e a 15 de janeiro de 1970 nomeado o arquiteto Raúl Chorão Ramalho, o qual já havia 

construído o Hospital Regional de Beja (1955-1970) no âmbito deste plano, para realizar um novo 

projeto para o novo hospital regional, em colaboração com o arquiteto Leonel Clérigo. 

Encontrando-se o terreno destinado à construção do novo hospital “a norte da Estação do Cº de Ferro 

e já na vertente do Monte de Santa Luzia” (Ramalho, 1971), sobranceiro ao núcleo urbano da cidade, 

desde logo as condicionantes topográficas, paisagísticas e de integração urbana foram determinantes 

para o desenho arquitetónico do edifício, nomeadamente em termos da sua volumetria. Segundo 
Chorão Ramalho, havia “que criar uma solução que correspondesse a um correcto esquema funcional 

do hospital, mas que se conciliasse com a volumetria capaz de atenuar o inevitável impacto do edifício 

na panorâmica da cidade” (Ramalho, s. d., p. 4). Assim, rapidamente verificou durante a elaboração 

dos primeiros estudos de implantação que a área do terreno inicialmente adquirido era insuficiente, pois 

o edifício a construir não poderia ser um edifício de grande volume correspondente a uma solução de 

concentração em altura. Neste sentido, foram adquiridas em 1972 novas parcelas de terreno livres 

adjacentes, permitindo assim a extensão da área destinada à construção do novo hospital, para cerca 

de 54 000 m2 no total, e o desenho de uma solução adequada de volumetria, bem como dos seus 
acessos – “as proporções e orientações deste terreno, alongado no sentido nascente poente e com 

declive acentuado no sentido norte sul podem considerar-se favoráveis para a implantação do edifício” 

(Ramalho, 1975, p. 2). A sua localização na periferia da cidade e junto à Estrada de Santa Luzia e à 

EN 113 permite um rápido acesso ao hospital, quer para quem vem da cidade como quem vem de fora 

(Anexo C2). 

Conclui-se, portanto, que a localização geográfica do novo hospital e o estabelecimento de relações 

visuais entre a cidade, o Rio Lima e o Santuário de Santa Luzia, ou seja, a integração na envolvente 
foi determinante para o projeto desenhado por Raúl Chorão Ramalho. 

  

                                                   
80 Para a construção dos hospitais regionais, os Ministros das Obras Públicas e da Saúde e Assistência elaboraram 8 programas-
tipo referentes a lotações de 120 a 530 camas, calculadas em função do número de habitantes do distrito. 
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3.2.2. O ARQUITETO RAÚL CHORÃO RAMALHO 

Raúl Chorão Ramalho (Fig. 96) foi um arquiteto português representante 

do Movimento Moderno em Portugal, pertencente à geração que se afirma 

em Portugal no pós Segunda Guerra Mundial, ou seja, “é uma referência 

incontornável da cultura arquitectónica contemporânea” (Tostões, 2005).  

Nasceu a 23 de fevereiro de 1914 no Fundão e faleceu a 9 de janeiro de 

2002 em Lisboa. Iniciou os seus estudos de arquitetura na Escola Superior 
de Belas-Artes de Lisboa (ESBAL) passando depois para a Escola 

Superior de Belas-Artes do Porto (ESBAP), onde concluiu o curso em 

1941. Com o trabalho “Projecto dum Bairro para Pescadores” apresenta-

se ao Concurso do Diploma de Arquitecto (CODA), que obtém em 1947.  

Iniciou a sua carreira profissional no atelier de Carlos Ramos (1897-1969), então professor na ESBAP. 

Mais tarde trabalhou, juntamente com Keil do Amaral (1910-1975) e Faria da Costa (1906-1971), nos 

Serviços de Urbanização da Câmara Municipal de Lisboa, de onde foi chamado para a Direção-Geral 

dos Serviços de Urbanização (DGSU) do Ministério das Obras Públicas (MOP). 

Em 1945 começou a trabalhar em regime de profissão liberal, fundando em 1949 um atelier de 

arquitetura em Lisboa em parceria com Manuel Tainha (1922-2012), Nuno Teotónio Pereira (1922-

2016), Manuel Alzina de Menezes (1920-) e Bartolomeu da Costa Cabral (1929-). Com a mudança do 

atelier para a Rua da Alegria, em 1954, este passa a representar uma “escola de arquitetura” alternativa 

ao ensino tradicionalista da ESBAL.  

Opondo-se ao regime salazarista e à arquitetura do “português suave”, Chorão Ramalho é um dos 

membros fundadores do grupo Iniciativas Culturais Arte e Técnica (ICAT), em Lisboa, em 1946. Assim 

promove a divulgação das ideias do movimento moderno em Portugal, organizando e participando em 
exposições e congressos, nomeadamente nas Exposições Gerais de Artes Plásticas entre 1946 e 1956, 

no I Congresso Nacional de Arquitectura, em 194881, no III Congresso da União Internacional dos 

Arquitectos, em 1953. Em 1947 tornou-se sócio do Sindicato Nacional dos Arquitectos82, fazendo parte 

do seu conselho diretivo entre 1951 e 1962, e foi membro do Conselho Consultivo da Direção-Geral 

dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) de 1961 a 1973. Neste contexto, foi membro do júri 

de concursos de arquitetura e exposições de artes plásticas. Em 1984, foi nomeado sócio honorário da 

Sociedade Nacional de Belas Artes e em 1994 membro honorário da AAP. 

Afirmando Chorão Ramalho que “a arquitectura é, primeiro, “entender um lugar”, depois, “resolver 

problemas”, buscando sempre a beleza” (Coelho, 2002), a sua arquitetura apresenta uma linguagem 

brutalista, intemporal, clara e “limpa”, racional e funcional, “com a sabedoria de desenho “mínimo” (…) 

e um seguro conhecimento das técnicas e dos materiais” (Fernandes, 2004, p. 124). Aliada a este 

                                                   
81 O I Congresso Nacional de Arquitectura é considerado o evento em que a intervenção do ICAT da ODAM tiveram o seu maior 
impacto, sendo este um momento de mudança na arquitetura na medida em que promove a liberdade de expressão dos 
arquitetos numa linguagem moderna e a intervenção arquitetónica à escala urbana e não somente do edifício isolado. 
82 Fundada no Porto em 1902, a Sociedade dos Arquitectos Portugueses é substituída pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos 
em 1933. Com a Revolução do 25 de abril de 1974, o sindicato passa a Associação dos Arquitetos Portugueses (AAP), em 1978, 
e mais tarde, em 1988, a Ordem dos Arquitetos. 

Fig. 96: Raúl Chorão Ramalho. 
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“perfeito domínio da arte de construir, preocupação com a reinterpretação da arquitectura popular” 

(Mendes, 2006, p. 104), a presença de elementos de escultura, pintura ou tapeçarias é recorrente nas 

suas obras, resultando da colaboração com artistas plásticos portugueses contemporâneos. São estas 

características que tornam a sua arquitetura numa “arquitectura qualificadamente afirmativa (…) na 

linha da continuidade do Movimento Moderno” (Tostões, 1997, p. 182), em clara oposição ao 

conservadorismo do “português suave”.  

Da sua vasta obra contruída nomeadamente em Portugal continental, nas ilhas da Madeira e dos 
Açores, no Brasil e em Macau, destacam-se para além dos edifícios residenciais, como p. ex., o Centro 

Comercial e Habitacional do Restelo (Lisboa, 1951-1956), a Casa Bianchi (Funchal, 1959) e o Bloco 

Habitacional nos Olivais (Lisboa, 1961-1968), as suas inúmeras obras públicas: hospitais – Hospital 

Regional de Beja (1955-1970); Hospital Distrital de Santa Luzia em Viana do Castelo (1970-1984) – 

centros de segurança social – Caixa de Previdência de Setúbal (1965-1969); Caixa de Previdência de 

Angra do Heroísmo (1968-1974); Caixa de Previdência do Funchal (1968-1992) – edifícios religiosos – 

Capela e Ossário no Cemitério da Nossa Senhora das Angústias (Funchal, 1950-1957); Igreja do 

Imaculado Coração de Maria (Funchal, 1957-1978) – escolas – Escola Primária de Porto Santo (1959-
1966); Escola Comercial Pedro Nolasco (Macau, 1963-1969) – centrais hidro- e termoelétricas – Central 

Hidroelétrica da Calheta (1948); Central Térmica do Funchal (1957); Barragem do Maranhão (1959) – 

o conjunto do Hotel da Quinta do Sol (Funchal, 1965-1977), a embaixada de Portugal em Brasília (1973-

1978) e a Caixa Geral de Depósitos de Leiria (1978-1982). É exatamente este seu grande número de 

obras públicas, em que a constante procura da qualidade do espaço público exterior e interior é 

evidente83 e da sua interpretação em termos de “equilíbrio dos volumes, citação de elementos da 

arquitectura popular e vernacular, recriando-os, aproximando assim os edifícios da sua envolvência 

cultural histórica” (Coelho, 2002), que levou o arquiteto Victor Mestre a considerar Chorão Ramalho “o 

grande arquitecto da obra pública” (Coelho, 2002). Como reconhecimento da sua obra, ganhou o 

Prémio Arquitectura da Academia Nacional de Belas Artes, em 1992, e o Prémio AICA – Ministério da 

Cultura 1997 (Arquitetura e Artes Plásticas) em 1998. 

Foi justamente o Hospital de Viana do Castelo, caso de estudo da presente dissertação, que Raúl 

Chorão Ramalhou chegou a afirmar ter sido a obra que lhe dera mais prazer em realizar, sendo que 

“um hospital é a obra mais complexa que há” (Dias, 1999, p. 30). 

  

                                                   
83 “A obra de Raúl Chorão Ramalho evoluiu através de uma constante pesquisa da espacialidade dos edifícios públicos. De 
projecto para projecto, testando de obra em obra, parece-nos existir uma evolução de modo a atingir níveis cada vez mais 
apurados de uma ideia de espaço público interior, de grande escala e qualidade ambiental. A generosidade destes espaços está 
patente nos edifícios das antigas Caixas de Previdência de Setúbal, Funchal e Angra do Heroísmo, e também nos edifícios da 
Caixa Geral de Depósitos de Leiria, Fundão e Guarda, e sobretudo no Hospital de Viana do Castelo. Para além do grande 
equilíbrio urbano, estas construções transmitem cidadania, pois procuram diminuir as barreiras físicas e visuais entre o público 
e os funcionários.” (Mestre, 2002). 
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3.2.3. HOSPITAL DISTRITAL SANTA LUZIA, VIANA DO CASTELO 
3.2.3.1. PROJETO 

Partindo do programa preliminar e da organização funcional definidos pela DGCH, o projeto para o 

novo hospital de Viana do Castelo desenvolvido por Raúl Chorão Ramalho e iniciado em 1970, teve 

como uma das condicionantes fundamentais a sua localização. Esta foi deste logo uma preocupação 

para Chorão Ramalho em termos da sua integração urbana, pois como refere na memória descritiva 

do projeto: 

“para quem chega a Viana do Castelo vindo do sul (…) descobre o terreno destinado à construção do Hospital acima 

da silhueta da cidade, já sobre a encosta verde do Monte de Stª. Luzia. – O edifício a construir destacar-se-á, portanto 

com a maior evidência acima da mancha de casario que se espraia no sopé do monte e ao longe do Rio. Será um 

elemento novo que se vai acrescentar à silhueta de Viana do Castelo e que apresentará no seu conjunto uma escala 

inevitavelmente diferente daquela que rege o aglomerado actual. (…) Desta constatação se depreenderá a atenção 

que nos mereceu o problema de integração do edifício no meio circundante e na panorâmica, e das intenções que 

presidiram à sua concepção arquitectónica: - atenuar (…) o seu impacto na paisagem, procurando dominar a sua 

composição volumétrica e tratamento de superfícies a fim de melhor o inserir no ambiente (…) contando com o 

recurso ao enquadramento arbório a executar.” (1975, pp. 4–5) 

Por outro lado, seguindo as linhas de pensamento da arquitetura modernista e em clara oposição ao 

“português suave”, considera que a arquitetura do edifício a construir se deve assumir como sendo um 

novo elemento que expresse as características da arquitetura moderna: 

“A partir daí, porém julgamos preferível libertar-nos de compromissos de expressão arquitetónica, ou de mimetismo 

em relação a uma arquitectura pré-existente, para antes exprimir singela e coerentemente a organização do edifício 

e as técnicas empregadas na obra e realizar na época presente. Tal como noutras épocas acontecei, em que a obra 

militar, religiosa, ou senhorial, dominaram o burgo pela sua escala e presença (…) poderemos agora admitir que a 

obra social ou de interesse colectivo como é o caso de um Hospital, tome idêntica posição” (1975, pp. 5–6). 

Sendo o desenho do espaço público exterior e interior fundamentais para Chorão Ramalho numa obra 

deste carácter, o estudo do programa funcional, nomeadamente do movimento de doentes, pessoal 

interno e bens, determinou em grande medida o desenho e a organização interior do hospital. Tal é 

possível ver nos esquemas gráficos e organogramas por ele executados, apresentados no Anexo C1. 

A 20 de abril de 1972 foi aprovado o anteprojeto pelo Conselho Superior de Obras Públicas (CSOP) 
pelo Parecer nº 3849. Aprovado o anteprojeto, foi iniciado então o projeto de execução, a 16 de maio 

de 1972, finalizado em dezembro de 1973 e aprovado em janeiro de 1974. 

A solução apresentada por Chorão Ramalho responde fundamentalmente ao programa estabelecido 

pela DGCH em termos de serviços e esquema de organização hospitalar. Foram fatores determinantes 

no desenho do hospital a exposição à luz natural, aos ventos dominantes e a relação visual com a 

envolvente, resultando numa boa integração do conjunto edificado na malha urbana da cidade e na 

envolvente paisagística. Aparentando uma baixa altura por se encontrar “encaixado” no Monte de Santa 
Luzia, o edifício hospitalar tem 8 pisos, em que o programa funcional se agrupava em volta de pátios 

(fig. 97). Seguindo uma métrica quadrangular de 3.85 x 3.85 m baseada no módulo da unidade de 

internamento, a organização e estruturação das plantas consiste numa reprodução deste módulo que 

assim funciona como elemento ordenador de todo o conjunto, resultando num edifício composto por 

volumes de planta retangular, paralela- e perpendicularmente justapostos em função do seu programa 
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específico, tendo o alçado principal – onde se encontram as enfermarias – virado a sul. Concluído o 

projeto de execução, e merecendo o espaço público exterior de um planeamento profundo 

relativamente ao arruamentos e acessos – das ambulâncias, dos automóveis e pedonais –, foi 

elaborado em conjunto com o Eng.º Adolfo Borges Ferreira em junho de 1974 um projeto de 

arruamentos e arranjos exteriores (fig. 98) a complementar o projeto de execução. A adjudicação da 

obra ocorreu 1975, por cerca de 190 000 contos e com um prazo de execução de 1 000 dias. No 

entanto, a construção84 apenas foi iniciada em fevereiro de 1976, dois anos após a aprovação do projeto 
de execução. 

 
Fig. 97: Maquete do Hospital de Viana do Castelo, 

segundo o projeto de 1974, escala 1:200. 

 
Fig. 98: Planta dos arruamentos e arranjos exteriores, escala 1:200.  

Adolfo Gomes Ferreira, 1974. 

Para além de um serviço de internamento, dividido por unidades clínicas segundo as especialidades, 

com lotação total de 331 camas, o hospital seria dotado de um serviço de urgências, um serviço de 

consultas externas, serviços de tratamento e diagnóstico, bem como serviços de administrativos e de 
acolhimento. A organização por pisos, serviços e respetivo número de camas encontra-se na tabela 3. 

Tabela 3: Número de camas por serviços e piso, 1974. 

Piso Serviço Nº de camas 
Piso 0 Urgências 6 

Piso 2 
Cirurgia geral 68 

Ortopedia e Traumatologia 34 

Piso 3 
Quartos particulares 38 

Ginecologia e Obstetrícia 44 
Piso 4 Medicina geral 68 

Piso 5 
Especialidades médicas 33 

Pediatria 27 
Piso 6 Infectocontagiosos 13 

 TOTAL 331 camas 

Pouco depois de iniciada a construção, a realização de uma revisão do programa definido para o 

hospital em junho de 1976 pelo Grupo de Programação dos Hospitais por solicitação da DGCH, de 

modo a ajustá-lo ao número de habitantes do distrito à época – cerca de 266 000 habitantes, ou seja, 

mais 16 000 habitantes que em 1950 –, acrescida da elaboração de um programa de instalações para 

Serviços de Saúde Mental por parte da Direcção-Geral de Saúde, levou Chorão Ramalho a desenvolver 

                                                   
84 Para a execução das obras foi contratada a Sociedade de Construções Soares da Costa SARL. 
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o Parecer sobre a viabilidade de aumento de lotação do Hospital Distrital de Viana do Castelo,  

apresentado à DGCH a 20 de outubro de 1976. Função deste parecer era realizar um estudo do novo 

programa e consequentes exigências já que implicava um aumento da lotação do hospital de 331 para 

cerca de 500 camas, a inclusão de novos serviços de internamento e a construção de mais uma sala 

de operações no Bloco Operatório Central tendo em consideração que a solução não deveria 

“prejudicar o andamento dos trabalhos em curso e o normal desenvolvimento da empreitada” (Ramalho, 

1976, p. 2). O serviço de Psiquiatria, de acordo com o Instituto de Assistência Psiquiátrica, deveria 
comportar um serviço de consultas externas e um serviço de internamento com lotação igual a 10% da 

lotação do hospital. A razão da inclusão deste serviço no hospital de Viana do Castelo devia-se ao facto 

de o Centro de Saúde Mental feminino mais próximo se encontrar instalado no Hospital de Gelfa (antigo 

Sanatório Marítimo do Norte), como uma lotação de 60 camas e que requeria obras de beneficiação 

urgentes e bastante dispendiosas, e o Centro de Saúde Mental masculino estar instalado numa casa 

de saúde privada da Ordem de S. João de Deus, em Barcelos.  

Atendendo a estas necessidades e alterações do programa, era essencial ampliar os serviços de 

internamento em termos de lotação e área. Indicando o programa da DGCH uma nova lotação total de 
488 + 488 x 0.10 = 537 camas, logo um aumento de 206 camas, das quais 49 camas seriam para o 

internamento da psiquiatria, sendo a unidade de quartos particulares prevista no programa e projeto 

iniciais excluída e reconvertida noutra área de internamento. Para tal foram estudadas 6 hipóteses 

diferentes para a ampliação, referindo no parecer as principais suas vantagens e desvantagens de cada 

uma, bem como esquemas para algumas (fig. 99): 

 

A – Construção de andares sobre os corpos de internamento 
em construção. 
(sem esquema) 

 

 

B – Construção de pavilhões independentes implantados no 
terreno livre a norte do edifício do Hospital. 
(sem esquema) 

 

 
C – Construção no terreno a adquirir a norte de bloco ou blocos 
ligados por galerias ao hospital em construção. 

 

 
D – Aproveitamento do pavilhão da Enfermaria-Abrigo para aí 
instalar uma ou duas unidades de internamento e construção 
de novo bloco de internamento no terreno a adquirir a norte. 
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E – Implantação do novo bloco de internamento no local onde 
está a Enfermaria-Abrigo, construindo apenas o Pavilhão de 
Psiquiatria no terreno a adquirir. 
(sem esquema) 

 

F – Implantação do novo bloco de internamento no local onde 
está a Enfermaria-Abrigo e construção do internamento de 
Psiquiatria junto ao Dispensário de Higiene Mental e Hospital 
de Dia. 

Fig. 99: Hipóteses de ampliação do hospital apresentadas no Parecer sobre a viabilidade de aumento de lotação do Hospital 
Distrital de Viana do Castelo. Raúl Chorão Ramalho,1976. 

Da análise das implicações de cada solução, e tendo em consideração as preocupações tidas no 

desenho do projeto inicial, rapidamente ficou claro que uma a ampliação em altura não seria viável, já 

que como Chorão Ramalho refere no Parecer “Não julgamos (…) admissível a hipótese de aumentar a 

altura do edifício e entendemos que tudo o que houver a construir deve ter altura inferior à do edifício 

em construção e insistimos na necessidade de criar novas massas de arvoredo implantadas na cerca, 

a sul da construção, que contribuam para atenuar a sua presença e a integrar na mancha verde da 

encosta de Stª. Luzia.” (Ramalho, 1976, p. 5). Por outro lado, o aumento do número de pisos implicaria 

uma revisão total do projeto e consequentemente uma paralisação das obras em andamento, pelo que 

a hipótese A ficou logo excluída. Por sua vez a solução B foi excluída por implicar a existência de 

percursos de ligação desabrigados e por terem de ser vencidos desníveis elevados, pelo que seria 

necessário construir estes percursos em rampa que ficariam mais compridos. As soluções C e D – que 
apenas diferem quanto ao facto de ser instalada uma unidade de internamento do antigo pavilhão da 

Enfermaria-Abrigo em D – implicavam e dependiam da aquisição do terreno localizado a norte do 

edifício. Nestas duas soluções o principal inconveniente seria a grande extensão dos acessos que 

ligariam o novo edifício de internamento ao edifício em construção, havendo assim uma deficiente 

articulação entre eles, e do acesso de pessoas e bens, implicando sempre uma remodelação grande 

da zona de articulação com o edifício principal. As soluções E e F, bastante semelhantes, diferem 

apenas no facto que em E o internamento da psiquiatria se localizaria no terreno a adquirir e como tal, 
assim como em C e D, este ficaria muito afastado do dispensário de higiene mental e do hospital de 

dia. haveria os mesmos problemas com as circulações e estaria dependente da aquisição do terreno. 

Já a solução F, a considerada como recomendada, o novo bloco de internamento seria construído no 

local onde se localizava o antigo pavilhão da Enfermaria-Abrigo, apresentando-se como uma solução 

concentrada do internamento com boas ligações entre as circulações gerais do hospitais, bem como 

com o bloco operatório, o bloco de partos e o bloco central, que se integra “no conjunto orgânico do 

Hospital, permitindo a concentração das unidades clínicas e dos serviços afins nos mesmos andares 

sem necessidade de grandes percursos, quer em relação ao Bloco Central, quer à coluna de acessos 

verticais principal.” (Ramalho, 1976, p. 8). O internamento da psiquiatria seria construído junto ao 

dispensário de higiene mental e ao hospital de dia no piso -1, havendo possibilidade de criar um jardim 
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privado para os doentes. Além disso, toda a ampliação programada localizar-se-ia dentro dos limites 

do terreno já adquirido e o edifício projetado e em construção praticamente não seria afetado, não 

implicando grandes obras de remodelação do mesmo ou a paralisação da obra – apenas seria afetado 

o corpo do bloco operatório, o qual independentemente da solução escolhida teria que ser remodelado 

e ampliado para a integração de mais uma sala de operações e da unidade de cuidados intensivos. 

Como principais inconvenientes desta solução, Chorão Ramalho salienta: a proximidade entre os 

corpos de internamento, o que resultaria numa redução da visibilidade da envolvente e num domínio 
da presença do corpo do edifício, embora a uma distância de 25 a 50 m e sempre com um ângulo de 

fuga para a envolvente, no campo visual do doente internado; uma reduzida insolação nascente dos 

pisos inferiores, mas porém boa insolação sul e poente; a demolição do pavilhão da Enfermaria-Abrigo, 

pois a sua estrutura era demasiado precária para a intervenção prevista.  

Concluindo-se que a ampliação do hospital de acordo com o novo programa era viável e que a hipótese 

F (fig. 100) se afigurava efetivamente como a solução mais adequada, pois permitia a ampliação do 

hospital sem necessidade de adquirir novos terrenos e sem haver uma suspensão das obras em curso. 

A perturbação das mesmas seria sempre inevitável já que implicaria sempre uma remodelação da zona 
de ligação, o que apenas poderia ser evitado optando pela construção de um novo edifício separado e 

que não era desejado.  

   

Fig. 100: Plantas esquemáticas correspondentes à solução F – pisos 0, 2 e 5 – escala 1:1000. Raúl Chorão Ramalho, 1976. 

Aprovado o parecer, tornou-se necessário realizar não só o projeto do novo edifício de ampliação, como 

também um projeto de remodelação do edifício em construção. Para tal foi assinado um novo contrato 

entre a DGCH e Chorão Ramalho a 9 de maio de 1977, sendo a proposta de programa base relativo à 

solução F aprovada pela DGCH a 28 de julho de 1977 e ficado estabelecido que o novo edifício de 

internamento a projetar seria ocupado pelas unidades de medicina e especialidades médicas, 

permanecendo as restantes unidades de internamento no edifício em construção, incluindo as novas 

unidades de pediatria, obstetrícia e ortopedia. 

Concluído o estudo prévio do projeto de ampliação a 27 de dezembro de 1977 e aprovado por despacho 

pelo Secretário de Estado das Obras Públicas a 24 de fevereiro de 1978, a proposta apresentada no 

estudo prévio seguia as linhas gerais da hipótese F, proposta no parecer, procurando minimizar a 

alteração do esquema organizacional proposto no projeto inicial e a interferência significativa com as 

obras em curso, tanto no que se referia a prazos como a custos. Acresce que aliada à reestruturação 

das unidades de internamento decorrente do aumento da sua lotação, se verificava “desde logo que 

além dos serviços instalados no edifício em construção cuja ampliação o programa previa 
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explicitamente, outros serviços comuns teriam também de ser ampliados em consequência do aumento 

da lotação do Hospital, tais como, a cozinha, lavandaria e centrais de vapor e incineração.” (Ramalho, 

1977, p. 2). Neste sentido foi elaborado, simultaneamente ao estudo prévio da ampliação, um projeto 

de remodelação relativo ao edifício em construção, “incluindo todos os elementos necessários para a 

sua execução: Projecto Geral, Estrutura, Instalações Eléctrica, Mecânicas e Hidráulicas” (Ramalho, 

1977, p. 2), entregue a 5 de setembro de 1977, permitindo assim o prosseguimento das obras em curso. 

Tendo em consideração o projeto de remodelação de setembro de 1977 e o estudo prévio de dezembro 
de 1977 entregues por Chorão Ramalho, a DGCH decidiu a 31 de outubro de 1978 que para reduzir o 

impacto da ampliação em fase de projeto de execução, bem como evitar a necessidade de realizar 

futuras demolições devido à ampliação, os estudos seriam realizados em duas fases, correspondendo 

a 1ª fase ao projeto de remodelação do edifício em construção, atendendo às alterações, ajustamentos 

e ampliações necessárias e a 2ª fase à construção do novo edifício para as novas unidades de 

internamento85. Para além do aumento da lotação do hospital em 157 camas86 era, portanto, necessário 

ampliar o bloco operatório em mais uma sala de operações, criar uma central de camas, ampliar as 

instalações técnicas e os serviços gerais – cozinha, lavandaria, central térmica e central de incineração 
–, bem como construir uma nova subestação térmica no piso técnico do novo edifício. Ao nível dos 

pisos de internamento do edifício em construção e de modo a aí instalar todos os serviços relacionados 

com o bloco operatório e o bloco de partos, a reestruturação do internamento e a ampliação de certos 

serviços em mais uma unidade ou apenas algumas camas, implicava remodelações dos pisos 2, 3, 4 

e 5, passando a ser o novo esquema de internamento do edifício em construção o seguinte:  

§ piso 0 – urgências;  

§ piso 2 – 2 unidades de ortopedia e traumatologia, 1 unidade de especialidades cirúrgicas e a 

unidade de cuidados intensivos; 
§ piso 3 – 1 unidade de obstetrícia e 1 unidade de ginecologia; 

§ piso 4 – 2 unidades de cirurgia geral; 

§ piso 5 – 2 unidades de pediatria; 

§ piso 6 – 1 unidade de infectocontagiosos. 

No novo edifício (ala norte) seriam concentrados os serviços de internamento da medicina geral e 

especialidades médicas, com a seguinte disposição: 

§ piso 3 – 1 unidade de especialidades médicas; 
§ pisos 4, 5 e 6 – 3 unidades de medicina geral, uma em cada piso. 

Assim, foi possível aumentar a lotação total do hospital para 488 camas, excluindo o internamento de 

psiquiatria, correspondendo a distribuição do número de camas por serviço à tabela 4. 

                                                   
85 Na memória descritiva do estudo prévio do projeto de ampliação, Raúl Chorão Ramalho escreve: “As circunstâncias 
particulares em que está a ser elaborado este projecto obrigou (…) a separá-lo em duas partes, sendo a primeira relativa à 
remodelação do edifício em construção ate à junta de dilatação 11 (…). A 2ª parte do projecto compreenderá naturalmente todas 
as fases intermédias ate ao Projecto de execução. O Estudo Prévio que agora se apresenta abrange todo o conjunto (…) a fim 
de proporcionar uma visão global do edifício e uma melhor apreciação da solução adoptada. As fases seguintes, de anteprojecto 
e projecto, abrangerão apenas a remodelação para norte da junta de dilatação - 11 - e a ampliação do edifício.” (1977, pp. 2–3). 
86 Apesar de constar no programa de ampliação a lotação da unidade de internamento não foi considerada para o projeto de 
ampliação, acabando apenas por ser construído posteriormente. 
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Tabela 4: Ampliação do número de camas por serviço de internamento, 1974 e 1978. 

Serviço Nº de camas 
(Inicial, 1974) Ampliação Nº de camas 

(Ampliação, 1978) 
Urgências 6 + 6 12 

Cuidados intensivos 0 + 6 6 
Ortopedia e Traumatologia 34 + 33 67 
Especialidades cirúrgicas 0 +34 34 

Ginecologia 
44 + 38 

32 
Obstetrícia 50 

Especialidades médicas 33 +1 34 
Cirurgia geral 68 0 68 
Medicina geral 68 + 34 102 

Pediatria 27 + 43 70 
Infectocontagiosos 13 0 13 

Quartos particulares 38 - 38 0 

TOTAL 331 camas + 195 - 38 = + 157 camas 488 camas 

Tendo sido um dos desejos da DGCH a não demolição do antigo pavilhão da Enfermaria-Abrigo, a 
implantação do novo corpo de internamento foi deslocada para norte, apresentando uma orientação 

idêntica à dos outros corpos de internamento, sofrendo, contudo, uma ligeira inflexão para poente de 

modo a ficar paralelo ao pavilhão da Enfermaria-Abrigo e alargar o campo de visão sobre a envolvente 

e a foz do rio Lima. Com 6 pisos o novo corpo seria articulado ao eixo principal do conjunto edificado 

(eixo norte-sul) (fig. 101), prolongando-se para poente em posição recuada, não interferindo assim com 

a imagem geral do conjunto edificado quando visto do rio e da cidade (fig. 102). 

 
Fig. 101: Perspetiva axonométrica do hospital com localização das 

entradas e dos serviços. Raúl Chorão Ramalho, 1978. 

 
Fig. 102: Vista do hospital no Monte de 

Santa Luzia a partir do rio Lima. 

Consequentemente, a localização e articulação do novo corpo de internamento e do corpo do bloco 

operatório ampliado ao edifício em construção asseguram o bom funcionamento de todas as ligações 

funcionais aos respetivos níveis – no piso 0 o acesso de doentes, pessoal e visitas, no piso 1 a 

circulação de limpos, sujos e alimentos, no piso 2 o acesso de pessoal direto ao internamento e à 
esterilização geral. A ligação entre o novo bloco e o hall de entrada principal ocorre por uma galeria 

entre a coluna de acessos verticais do novo bloco e o hall, sendo simultaneamente feita a ligação com 

as urgências e os serviços de diagnóstico e tratamento. Foi ainda prevista uma ligação ao nível do piso 

2 com o antigo pavilhão da Enfermaria-Abrigo, integrando-a assim “no conjunto hospitalar embora sem 

destino definido”  (Ramalho, 1978, p. 1). 
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De modo a conferir um aspeto de unidade ao conjunto edificado – “de manter a continuidade e harmonia 

do conjunto” (Ramalho, 1977, p. 10) –, tanto interior como exteriormente, foi adotada a mesma métrica 

(3.85 x 3.85 m), uma organização interna idêntica e os mesmos materiais de acabamento bem como o 

mesmo estilo arquitetónico. Tendo o projeto de execução da ampliação (2ª fase) sido entregue e 

aprovado a 13 de novembro de 1978 a construção foi executada em três fases:  

§ 1ª fase (fevereiro de 1976 – fevereiro de 1981): construção do edifício inicial, incluindo as 

remodelações decorrentes do aumento da lotação do hospital; 
§ 2ª fase (abril de 1981 – dezembro de 1982): remodelação e ampliação do edifício inicial para norte, 

com todos os serviços essenciais ao pleno funcionamento do hospital; 

§ 3ª fase (janeiro de 1983 – janeiro de 1984): construção da ala norte com as novas unidades de 

internamento. 

Terminada a construção o hospital foi inaugurado a 6 de janeiro de 1984, atingindo um custo superior 

a 1 000 000 contos. Apesar de já referida nos projetos do hospital a Zona de Proteção do hospital 

apenas ficou oficialmente definida pela Portaria nº 121/86 a 1 de abril (fig. 103). 

 
Fig. 103: Zona de Proteção do Hospital de Santa Luzia. Diário da República: I Série, nº 75 (1986-04-01). 

Com uma arquitetura moderna o conjunto hospitalar apresenta-se como um exemplo da influência do 

Brutalismo inglês87 na arquitetura de Chorão Ramalho. Construído tirando partido do declive acentuado 

do terreno em que se implanta, o edifício tem uma altura de cerca de 24 m na fachada sul e 16 m na 

fachada norte, atenuando assim o seu impacto na panorâmica. Com 8 pisos no total, dois dos quais 

parcialmente enterrados devido ao declive do terreno, uma área de construção de 27 500 m2 e uma 

área de implantação de 2 132 m2, o desenho volumétrico do hospital procurou conciliar a obtenção da 

                                                   
87 O Brutalismo traduz-se por uma arquitetura em que existe uma legibilidade formal da planta, a estrutura de construção é 
claramente visível e há uma valorização dos materiais e das suas qualidades construtivas e estéticas. Ana Tostões caracteriza 
a sua arquitetura como uma em que “a estrutura é cada vez mais afirmada como matéria e tornada plasticamente autónoma. As 
grandes superfícies rebocadas, os pilotis escultóricos, as grelhas texturadas evoluem para um certo brutalismo que convoca 
valores espaciais e construtivos essenciais. Chorão Ramalho inaugura um moderno não óbvio, que não vem nas revistas e que 
dificilmente se pode revelar na bidimensionalidade de uma fotografia. Recusa a abstracção do objecto como atitude. Preocupa-
se com a cidade. Porque na sua procura do belo está a vontade de criar espaços para serem vividos (…) O resultado só pode 
ser a expressão sintética do útil e da beleza, e, sempre, a magia do ambiente” (Tostões, 2005). 
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melhor qualidade do espaço interior em termos de iluminação natural, ventilação e contacto visual com 

a envolvente, com o programa funcional, as condicionantes do terreno bem como a necessidade de ser 

construído num curto prazo. Neste sentido, foi considerada como estrutura do desenho arquitetónico 

de todo o edifício uma métrica quadrangular de 3.85 x 3.85 m baseada no módulo da unidade de 

internamento, consistindo a organização e estruturação de cada piso numa reprodução deste módulo, 

resultando num edifício composto por volumes de planta retangular, paralela- e perpendicularmente 

justapostos em função do seu programa específico, em que os pisos inferiores (-1, 0 e 1) se organizam 
funcionalmente em torno de pátios e os pisos superiores de internamento (2, 3, 4, 5 e 6) se desenvolvem 

linearmente e paralelamente ao rio, com as enfermarias viradas para ele, ou seja, para sul. A 

interligação entre pisos e serviços é assegurada pelo núcleo central com 2 monta-camas, 2 ascensores 

e 2 monta-cargas, bem como 1 monta-cargas na ala nascente e na ala poente e 1 monta-camas, 1 

monta-cargas e 1 ascensor no núcleo vertical da ala norte. Ao todo podem ser consideradas 8 áreas 

funcionais (Anexo C3): internamento, serviço de urgências, bloco operatório, meios de diagnóstico e 

tratamento e laboratórios, consultas externas, administração e direção, serviços de apoio e capela. 

A necessidade de uma área de concentração central de onde é feita a distribuição de pessoas para 
circulações distintas é notória desde logo nos seus esquemas. Assim a entrada principal (fig. 104), 

localizada no piso 0 e virada a nascente, mereceu especial atenção no desenho do hospital, não só em 

termos da sua localização, mas também da sua forma, materiais e atmosfera – a ela deveria 

corresponder “um vasto hall, acolhedor e vitalizado por uma utilização intensa, a partir do qual irradiam 

todos os acessos dos doentes, de público e até do pessoal” (Ramalho, 1975, p. 9). Além disso, certos 

serviços deveriam ter entradas diretas separadas, p. ex. o serviço de urgências, os serviços técnicos 

ou a casa mortuária.   

No piso 0, onde se encontra a entrada principal, por serem serviços que deveriam ser mais diretamente 
acessíveis pelos doentes externos, encontram-se o serviço de consultas externas, o serviço de 

urgências e os serviços administrativos e direção. Localizam-se ainda neste piso “todos os serviços 

que têm de apoiar a Consulta Externa, a Urgência e o Bloco de Internamento, mas em posição tal que 

permite o acesso directo do doente externo e do doente interno ou de urgência, interferência de 

percursos” (Ramalho, 1975, p. 10), ou seja, a radiologia, os agentes físicos, os laboratórios de 

hematologia, bioquímica e bacteriologia, o laboratório de anatomia patológica e o serviço de sangue. 

Numa zona mais recuada e restrita, atrás dos laboratórios e serviços de diagnóstico e tratamento, 
encontra-se a casa mortuária com acesso para o exterior. No piso inferior, piso -1, localizam-se as 

instalações do pessoal – balneários e vestiários, refeitório e bar, serviço cultural com biblioteca e sala 

de projeções e zonas de convívio – com acesso direto com o exterior, aos jardins e ao parque de 

estacionamento, a consulta externa materno-infantil e a psiquiatria com dispensário de higiene mental 

e hospital de dia, bem como a capela (fig. 105) no extremo nascente do edifício, com acesso interior 

para os doentes e acesso exterior para a comunidade pelo piso 0, sem esta necessitar de entrar no 

hospital. Embora seja tradição dos hospitais das misericórdias, a integração de um serviço religioso no 

hospital é frequente para permitir aos doentes o culto da religião, sendo que a construção da capela na 
nesta posição remata o corpo poente e estabelece o equilíbrio com o corpo nascente.  
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Fig. 104: Hall de entrada. 

 
Fig. 105: Capela. 

Imediatamente acima do piso 0, encontra-se um piso técnico que funciona como transição para os pisos 

de internamento, correspondentes aos pisos 2 a 6, e que reúne todas as circulações horizontais de 
serviço. Neste piso ficam concentradas todas as instalações técnicas, os serviços industriais e de 

abastecimento, isto é, a cozinha, a lavandaria, as oficinas, a central de camas, a incineração, a central 

térmica, a subestação térmica e a central de ar condicionado com relação direta com o bloco operatório 

e os cuidados intensivos, o economato, os armazéns e arquivos, a farmácia e ainda uma garagem. 

Dadas as suas características funcionais, este piso foi dotado de um acesso direto de nível a norte e a 

poente. 

O internamento, com um pé-direito de 3.20 m, foi organizado de modo a concentrar e centralizar os 

seus acessos no núcleo central de acessos verticais, havendo assim uma relação direta com os 
serviços de admissão, os serviços de diagnostico e tratamento, o bloco operatório e os cuidados 

facilitando o movimento de pessoal. A partir daí as unidades de internamento organizam-se 

longitudinalmente em dois corpos – nascente e poente – no edifício correspondente à 1ª fase e de 

modo idêntico no corpo norte decorrente da ampliação (2ª fase), sendo que neste caso apenas existe 

uma unidade de internamento. No primeiro piso de internamento, piso 2, encontram-se o bloco 

operatório (fig. 106), a anestesiologia, a central de esterilização e a unidade de cuidados intensivos, 

situando-se deste modo o mais próximo possível do serviço de urgências. Este piso é ainda ocupado 

pelos serviços de especialidades cirúrgica (ala poente) e de ortopedia e traumatologia (alas sul e 
nascente). No piso 3 localizam-se o bloco de partos e os serviços de ginecologia (ala poente), de 

obstetrícia (ala nascente) e de especialidades médicas (ala norte); no piso 4 o serviço de cirurgia geral 

(alas poente nascente) e uma unidade do serviço de medicina geral (ala norte); no piso 5 o serviço de 

pediatria (alas poente nascente) e uma unidade do serviço de medicina geral (ala norte); no piso 6 o 

serviço de infectocontagiosos (ala nascente) e uma unidade do serviço de medicina geral (ala norte). 

As unidades de internamento têm em média 34 camas, sendo que este número pode variar, como é o 

caso da ginecologia, obstetrícia ou dos infectocontagiosos, distribuídas por quatros de 3 camas e 
quartos individuais de isolamento. Para a autonomia relativa, cada unidade dispõe ainda de um posto 

de enfermagem, uma sala de trabalhos, espaços de apoio à atividade do pessoal auxiliar (despejos, 

roupa limpa e suja, arrumos), salas de tratamento, e nos extremos a sala de estar e refeitório dos 

doentes. No núcleo central localizam-se os gabinetes médicos. 
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Fig. 106: Planta parcial do bloco operatório, escala 1:20. Raúl Chorão Ramalho, 1973. 

As enfermarias (fig. 107 e 108) encontram-se viradas a sul, assegurando-se assim uma boa iluminação 

natural, ventilação e relação visual com a envolvente exterior. Cada enfermaria é ocupada por 3 camas, 

algumas delas com instalações sanitárias privadas e outras partilhadas com acesso pelo corredor. Em 

termos de materiais optou-se por usar materiais de acabamento que respondessem às exigências de 

higiene de um hospital, mas que simultaneamente proporcionassem um ambiente acolhedor: o 

acabamento das paredes é em pintura pétrica, com aplicação de réguas de madeira, a 1 m de altura 

para proteção, na zona das cabeceiras das camas, do teto em reboco pintado com tinta de água e do 
chão em ladrilho vinílico com rodapés de madeira, havendo deste modo um predomínio das cores 

quentes. 

  

Fig. 107: Enfermaria de 3 camas – planta e corte, 
escala 1:20. Raúl Chorão Ramalho, 1973. 

Fig. 108: Enfermarias de 2 camas – planta e corte, 
escala 1:20. Raúl Chorão Ramalho, 1973. 

 



 

70 
 

Quanto à caracterização da estrutura e dos materiais de construção do hospital é de salientar que 

atendendo à necessidade de construí-lo num curto prazo se tenha recorrido a processos e técnicas de 

construção que permitissem uma rápida execução e economia de mão-de-obra. Neste sentido, o 

estabelecimento de um módulo de constante para todo o edifício – de 3.85 x 3.85 m, que é ampliado 

para o dobro a partir do piso 1 – foi determinante, já que este conciliou o dimensionamento conveniente 

dos espaços com uma uniformização dos elementos de construção, a utilização de materiais e 

elementos estandardizados disponíveis e o recurso a sistemas de pré-fabricação. A estrutura é em 
betão armado porticada em ambos os sentidos, com núcleos de acesso verticais com paredes rígidas, 

lajes de betão armado maciças, consolas periféricas a partir do piso 2, e fundações diretas em forma 

de sapatas em que descarregam os pilares. Para as fachadas foi adotado um sistema de pré-

fabricação, constituído por grandes painéis de betão armado aparente exteriores, apoiados sobre vigas 

na periferia, painéis de madeira prensada interiores e vãos com caixilharia de alumínio anodizado com 

vidros simples de 5 mm (fig. 109), conferindo deste modo uma grande homogeneidade ao conjunto 

hospitalar. A forma dos painéis de betão foi desenhada de forma a criar uma caixa ao longo de toda a 

fachada para aí alojar todas as tubagens (aquecimento, arrefecimento) bem como as unidades de 
climatização. O isolamento térmico exterior é assegurado pela caixa de ar preenchida com lã mineral 

entre os painéis de betão armado exteriores e os painéis de madeira prensada interiores. Para o 

isolamento acústico entre pavimentos foi realizado um enchimento das lajes com uma camada de 60 

mm de betão de argila expandida. Como proteção solar foram adotados estores exteriores de lâminas 

horizontais de plástico nas fachadas sul e nascente (fig. 110) e palas verticais de alumínio pintado, tipo 

“brise soleil”, nas fachadas poente. 

 
Fig. 109: Detalhe da fachada, escala 1:20.  

Raúl Chorão Ramalho, 1973. 

 
Fig. 110: Fachada sul. 

Para os acabamentos interiores foi usado um esquema de cores quentes bastante homogéneo em todo 

o hospital: as paredes foram pintadas com tinta de água, integrando-se apenas resinas epoxídicas nas 

zonas de maior movimento, com exceção das zonas húmidas em que foram revestidas com azulejos, 

das salas de operação do bloco operatório e das urgências em que foram revestidas com mármore e 

dos átrios em que algumas paredes foram revestidas com mármore; os pavimentos foram revestidos 

com ladrilho vinílico, salvo os das instalações sanitárias e serviços que foram revestidos com ladrilho 

hidráulico, os das salas de operação do bloco operatório e das urgências que são de ladrilho anti-

estático e os dos átrios em que algumas paredes foram revestidos com pedra brunida; nos tetos foi 
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aplicado reboco pintado nos compartimentos e nos corredores e átrios foram rebaixados para 

colocação de instalações e tubagens e revestidos por placas metálicas amovíveis perfuradas e 

pintadas. Apesar de o hospital ser uma obra pública de elevado carácter funcional, Chorão Ramalho 

incorporou algumas obras de arte no seu interior, salientando-se a escultura adossada à fachada 

principal de Gustavo Bastos, a escultura-fonte do pátio do piso 0 junto ao hall de entrada de José 

Rodrigues, a tapeçaria do hall de entrada de Guilherme Camarinha (fig. 111) e na capela a composição 

de mosaicos e betão colorido aplicada na parede de Júlio Resende, e os vitrais de João Aquino Antunes 
(fig. 112).  

 

Fig. 111: Tapeçaria do hall de entrada de Guilherme Camarinha. 

 

Fig. 112: Vitral da capela de João 
Aquino Antunes. 

A procura de um esquema funcional adequado e uma correta estrutura interna de interligação dos 

serviços e o facto de os principais serviços, nomeadamente as enfermarias, se encontrarem virados a 

sul, proporcionando uma boa iluminação natural do espaço interior, o contacto visual com a envolvente 

(vista para a cidade e o rio Lima), a boa ventilação, bem como uma inércia térmica média ao conjunto 

edificado, refletem o profundo estudo do programa funcional feito por Chorão Ramalho. Além disso, 

havendo a necessidade de construir o hospital num curto prazo, o uso do módulo de construção 

possibilitou a uniformização dos elementos de construção e com isso o uso de processos e técnicas de 
construção que permitissem a conciliação de um dimensionamento adequado dos espaços com a 

necessidade de construir de forma rápida e economizando mão-de-obra, criando simultaneamente uma 

obra de elevada qualidade arquitetónica, quer em termos do desenho dos espaços e da imagem como 

um todo, quer dos materiais utilizados.  

São estas suas características que levam inclusivamente Victor Mestre a referir o Hospital de Santa 

Luzia (fig. 113) como exemplo máximo da “arquitetura perene e de grande contenção” em Chorão 

Ramalho, referindo ainda que “do ponto de vista arquitectónico é o melhor do país. E como tal é 

reconhecido pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos utentes” (Coelho, 2002). 

  

Fig. 113: Vista geral do Hospital de Santa Luzia. 
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3.2.3.2. TRANSFORMAÇÕES E ESTADO ATUAL 

Tal como muitos outros hospitais, também o Hospital Distrital de Viana do Castelo sofreu ampliações e 

remodelações, desde a sua inauguração até hoje.  

Não tendo chegado a ser construído na sua totalidade, pouco depois da inauguração do hospital em 

1984, a DGCH decidiu a remodelação do antigo pavilhão da Enfermaria-Abrigo, ainda sem uso definido, 

para aí instalar a unidade de internamento de doentes agudos de psiquiatria. Contudo após o estudo 

desta hipótese, decidiu-se que a ampliação do serviço de psiquiatria com a construção de um novo 
corpo seria mais recomendada, por assim ser concentrado o serviço num espaço. (fig. 114). Este foi 

construído em 1990, segundo o projeto do arquiteto Tavares de Castro do SUCH. Em 1985, havendo 

a necessidade de instalar no hospital uma unidade de hemodiálise, foi remodelada a zona dos vestiários 

e balneários do pessoal para aí instalar esta unidade. Em 2004 o serviço de urgências foi ampliado, 

sendo parte dos seus espaços instalados em contentores pré-fabricados temporariamente fig. 115). 

Por falta de recursos esta solução permanece até hoje, pretendendo-se a sua ampliação para norte na 

linguagem do projeto de Chorão Ramalho.   

 
Fig. 114: Fachada sul da psiquiatria. 

 
Fig. 115: Contentores do serviço de urgências. 

Assim, pela comparação das plantas iniciais e atuais (Anexo C4) verifica-se que a estrutura 

organizacional quase não sofreu alteração, cingindo-se as principais alterações a três zonas: a zona 

do pessoal no piso -1, agora serviço de hemodiálise e serviço de informática; a ampliação da psiquiatria 

adossando um novo corpo a poente no piso -1 e 0 e a ampliação do serviço de urgências para norte e 
em contentores provisórios. Além disso, verifica-se que, com a erradicação da tuberculose, o serviço 

de infectocontagiosos nunca chegou a entrar em funcionamento, passando a ser ocupado pelos 

administração e direção, permitindo a ampliação do serviço de consultas externas no piso 0.  No antigo 

pavilhão da enfermaria-Abrigo foram instalados o serviço de colheitas e a fisioterapia no piso 2 e o 

serviço de tratamento ambulatório com bloco operatório no piso 3. 

Atualmente, com o avanço da medicina, das técnicas e da tecnologia, o serviço de cirurgia em 

ambulatório e as consultas externas, por um lado, e por outro a medicina crítica e os cuidados 
intermédios e paliativos tendem a crescer, pelo que é urgente criar uma solução que responda às suas 

necessidades. Sendo o tempo de internamento cada vez menor e correndo muitos tratamentos em 

ambulatório a lotação de internamento do hospital reduziu de 488 para 361 camas, sendo o número de 

camas por serviço apresentado na tabela 5: 
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Tabela 5: Números de camas por serviço de internamento em 1984 e 2019. 

Serviço Nº de camas 
(1984) 

Nº de camas 
(2019) 

Urgências 12 13 
Cuidados intermédios 0 7 
Cuidados intensivos 6 8 

Ortopedia e Traumatologia 67 59 
Especialidades cirúrgicas 34 33 

Ginecologia 32 11 
Obstetrícia 50 20 

Cirurgia geral 68 68 
Especialidades médicas 34 

102 
Medicina geral 102 

Pediatria 70 16 
Infectocontagiosos 13 0 

Psiquiatria 0 24 
TOTAL 488 camas 361 camas 

Assim, apesar da sua arquitetura de elevada qualidade, sistema funcional e organização, verifica-se a 

falta de espaço ou não adequação deste em alguns serviços, pois não correspondem às exigências de 
conforto, segurança e funcionamento atuais, pelo que nos últimos anos têm sido feito um esforço por 

parte da Administração do hospital e do Serviço de Instalações e Equipamentos em conjunto com a 

SUCH  para requalificar, sucessivamente todos os serviços do hospital, realizando simultaneamente as 

reconversões necessárias – p. ex. a reconversão do piso 3 da ala norte para aí instalar uma nova 

unidade de medicina crítica de cuidados intermédios polivalentes (fig. 116 e 117), com uma lotação de 

15 camas –, e deste modo prevenir o colapso do hospital por se tornar obsoleto.  

  
Fig. 116 e 117: Obras de reconversão do piso 3 da ala norte em unidade de cuidados intermédios polivalentes. 

Como principais necessidades de intervenção destacam-se a modernização das enfermarias do 

internamento, dotando cada uma de uma instalação sanitária privada, a criação de uma unidade de 

cuidados paliativos, a ampliação das consultas externas e das urgências, a remodelação do 

internamento da psiquiatria de modo a permitir a circulação de camas e a criação de um novo espaço 
para a anatomia patológica. Acresce que também o espaço exterior sofreu uma forte descaracterização 

pela falta de estacionamento quer para utentes quer para o pessoal.  

Neste sentido e tendo consciência do valor arquitetónico do hospital e das suas potencialidades de 

adaptação, encontra-se atualmente em estudo um plano de intervenção e ampliação do hospital e de 

requalificação da envolvente exterior.  
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Fig. 118: Vista geral do hospital. 

 

Fig. 119: O hospital visto do Monte de Santa Luzia. 

 
Fig. 120: Bloco operatório. 

 
Fig. 121: Enfermaria. 

 
Fig. 122: Corredor. 

 
Fig. 123: Vista do hospital para a Foz do rio 

Lima. 

 
Fig. 124: Fachada do hospital. 

 
Fig. 125: Internamento 

de pediatria. 

 
Fig. 126: Vista do hospital para o monte de 

Santa Luzia. 

 
Fig. 127: Entrada principal. 

 
Fig. 128: Pátios 

interiores. 
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4. A ARQUITETURA HOSPITALAR NO FUTURO – IDEIAS PARA UM HOSPITAL MELHOR 

Como poderão ser integradas as novas exigências nos hospitais estudados? Será possível intervir 

respeitando o edifício existente e o que ele simboliza, ou a sua transformação terá que ser tão profunda 

que o hospital atual quase “deixa de existir”? Poderão ser integradas novas ideias de humanização dos 

espaços hospitalares, ou a estrutura existente não o permite? E quanto aos meios económicos será 

possível responder a questões de qualidade e conforto mesmo sendo reduzidos? 

São estas algumas questões que se colocam face à análise dos hospitais estudados em Portugal. 
Desde logo é possível afirmar que, quer o Hospital de São João, quer o Hospital de Santa Luzia, têm 

um elevado potencial de adaptação a novas realidades, dadas as suas características arquitetónicas 

em termos de estrutura, sistema de circulações e organização interior geral. Em ambos os casos, 

mesmo implicando ampliações, a linguagem arquitetónica dos hospitais é passível de ser considerada, 

não mimeticamente, nos novos corpos, pois é uma linguagem moderna presente inclusivamente em 

novos edifícios da mesma tipologia.  

Já relativamente à questão da sua humanização e resposta às exigências atuais de conforto e bem-

estar, é de referir que tal não implica maiores custos, antes pelo contrário, como o prova o projeto-piloto 
da Charité – Universitätsmedizin Berlin: 

“economizar-se-ia um terço dos custos. (…) Passados apenas três anos os custos de investimento já estariam 

amortizados, (...) “os custos de funcionamento do hospital seriam superiores aos custos da sua construção”, afirma 

Christine Nickl-Weller, professora catedrática da disciplina de arquitetura hospitalar na TU Berlin. “Tendo em conta 

que uma boa arquitetura contribui para diminuir o tempo de internamento, ela é também eficiente em termos 

económicos”. Também Claudia Spies, médica na Charité, está convencida da eficiência da arquitetura da cura. (...) 

A redução a nível de custos derivados seria enorme”88 (Jötten, 2016). 

Ou seja, um maior investimento inicial pode a curto prazo significar maior eficiência e menores custos 

de funcionamento de um hospital, já que o tempo de internamento dos doentes é menor e também o 

número de infeções que atrasam o processo de cura e de efeitos secundários devido ao internamento 

e seu tratamento, logo maior número de doentes assistidos. Melhores condições de conforto significam 

melhores hospitais, com maior sucesso de tratamento e maior eficiência. Nesta perspetiva, uma 

intervenção com um plano estratégico com uma visão a médio prazo, ou seja, pensando no futuro, 

pode e deve ter em consideração a qualidade das instalações novas e não apenas se respondem ou 
não à sua função:  

“evidence-based design has shown that architectural solutions directly influence health outcomes. Considering the 

life span of buildings, architects should anticipate what is likely to happen in the near future, since their work is going 

to be part of it” (Wagenaar, 2014, p. 10). 

Aplicado ao Hospital de São João no Porto, o plano estratégico atual tem como objetivo uma 

intervenção gradual de remodelação de vários serviços do hospital, de ampliação de outros e criação 
de um novo sistema de sinalética para orientação dos utentes. Tendo a 2ª fase de construção do 

hospital nunca sido concretizada, a sua construção evidencia-se como uma interessante abordagem 

ao hospital já que através dela a obra de Hermann Distel seria terminada. Porém a organização interior 

                                                   
88 Tradução da autora a partir do original alemão. 
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deverá ser a correspondente às exigências e necessidades atuais do hospital, ou seja, inovadora e 

distinta da inicialmente prevista, já que ela foi alvo de transformação e remodelação nos corpos 

construídos, tanto no Hospital de São João como no seu irmão gémeo, Hospital de Santa Maria. Isto é 

com a mesma linguagem, mas instalações modernas. Prova é a construção da nova ala pediátrica 

como novo “torreão” nordeste. 

Áreas que merecem especial atenção são os cuidados intensivos e intermédios, os meios 

complementares de diagnóstico e tratamento, o hospital de dia e as consultas externas, pois são as 
áreas em que se verificam as maiores carências a nível da qualidade e espaço das instalações. Em 

relação às consultas externas e hospital de dia, os quais se encontram instaladas num edifício 

“provisório”, sem valor estético e arquitetónico e sem capacidade de adaptação, parece inevitável o seu 

realojamento num novo corpo. Este, dadas as características dos cuidados de saúde que assegura e 

os seus horários de funcionamento, poderia ser um edifício independente no campus hospitalar, mas 

evidentemente com uma ligação ao edifício principal. Sendo independente, por um lado, a sua entrada 

seria separada da entrada principal para o hospital, o que reduziria o fluxo diário de pessoas nas áreas 

de admissão do hospital e por outro lado, poderia ser dotado de um conjunto e instalações técnicas 
próprias ajustadas ao seu horário de funcionamento – se possível autossustentável em termos de 

energia e aquecimento – aliviando a central técnica do hospital. Como serviço com elevado fluxo de 

pessoas diário, requer espaços de espera, apoio e convívio. Neste sentido, a envolvente exterior é 

sempre muito procurada como espaço de espera numa busca de ar puro e liberdade de movimentação. 

Logo, o novo edifício de consultas externas e hospital de dia deve ser implantado numa zona de 

contacto direto com os jardins do hospital, sendo assim uma localização possível a apresentada no 

Plano Diretor Municipal do hospital realizado pelos ARIPA Arquitectos em 2010 (fig. 79, p. 47), pois 

esta permitiria a existência de um acesso direto pela Rua Dr. António Bernardino de Almeida e  acesso 
pelo jardim hospitalar a re-criar a sul do hospital entre a Faculdade de Medicina e o centro comercial 

ala sul do hospital e este novo edifício. Além disso esta localização possibilita uma boa ligação aos 

transportes públicos, nomeadamente à estação de metro do IPO.  

Assim, já se demonstra que também a envolvente exterior do hospital tem que ser repensada, 

restituindo-lhe a qualidade de espaço público hospitalar para utentes, pessoal e até mesmo doentes 

internados, pois a possibilidade de contacto com o exterior é uma grande mais valia para todos. Tendo 

a pressão automóvel sido o principal fator de descaracterização da envolvente hospitalar, é imperativo 
criar novas oportunidades de estacionamento em proximidade com o hospital. Logo, à semelhança da 

faculdade, também poderia ser criado um novo parque de estacionamento para utentes, visitantes e 

pessoal subterrâneo inferior ao novo corpo de consultas externas e hospital de dia. 

Quanto às enfermarias é possível a sua adaptação aos ideais atuais, pois o número atual de camas é 

inferior, e realizando a ampliação correspondente à 2ª fase de construção, a redução do número de 

camas por enfermaria devido à sua divisão e integração de instalações sanitárias seria compensada. 

Pelo estudo das plantas atuais (Anexo C4) verifica-se que as enfermarias têm sido remodeladas neste 

sentido, podendo, p. ex., uma enfermaria de 8 camas ser transformadas em duas enfermarias de 2 ou 
3 camas e duas enfermarias de 6 camas em três enfermarias de 3 camas (fig. 129). 



 

77 
 

 
Fig. 129: Planta de uma unidade de internamento após a intervenção, escala 1:200. 

No caso do Hospital de Santa Luzia em Viana do Castelo, os dois principais problemas apontados são 

a continuação do funcionamento de parte dos serviços de urgências em contentores, desde 2004, e a 

insuficiência da área das consultas externas e hospital de dia. Tendo o hospital atingido a sua ocupação 

máxima, a sua ampliação é inevitável. Contudo a topografia acentuada do terreno e a sua localização 

no contexto da cidade de Viana do Castelo implicam uma atenção especial ao impacto que o novo 
edifício terá não só no conjunto hospitalar, mas também na envolvente e imagem da cidade. Neste 

sentido, já Chorão Ramalho estudara várias soluções de ampliação aquando a ampliação do projeto 

inicial do hospital, destacando que o aumento do número de pisos não é viável face à sua localização 

no sopé do Monte de Santa Luzia. Porém outras soluções por ele apresentadas demonstram-se de 

interesse, nomeadamente a hipótese de construção de um novo corpo paralelo aos corpos de 

internamento, ou seja, longitudinal com uma orientação nascente-poente (solução E), já que com ela 

não é afetada a fachada principal do hospital89. Chorão Ramalho apresentara à época como o seu 

único inconveniente o facto de o terreno em que se implantaria ter de ser adquirido, contudo após a 
definição da zona de proteção do hospital este terreno passou a pertencer ao hospital, sendo usado 

atualmente como parque de estacionamento do hospital. Por conseguinte, a ampliação do hospital 

poderia consistir exatamente nesta mesma construção de um novo corpo paralelo aos corpos de 

internamento do hospital e extensão do eixo de circulação norte-sul até ele (fig. 130). Tal como no caso 

do Hospital de São João, e dada a falta de espaço nas consultas externas, o realojamento deste serviço 

neste novo corpo constitui-se como favorável para o hospital, pois dotá-lo-ia de uma autonomia relativa 

e permitiria que as suas instalações técnicas sejam independentes das que asseguram o 
funcionamento do hospital, podendo através da opção por sistemas autossustentáveis contribuir para 

uma economia de energia. Deste modo a entrada para as consultas externas seria direta e separada 

da entrada principal do hospital diminuindo a concentração e o fluxo de pessoas nesta área. Por 

conseguinte, a área que ficaria livre no piso de entrada do hospital, permitiria que os serviços 

administrativos e de direção voltem a ser concentrados no piso de entrada e o piso 6 destinado a 

internamento, por exemplo, por uma unidade de cuidados paliativos, a qual falta no hospital. Também 

ao nível do internamento o aumento da área de internamento compensaria a redução do número de 

                                                   
89 Como referido anteriormente na análise do projeto do hospital, a única diferença entre a solução E e a solução F (solução 
construída) era a localização deste novo corpo, pois na solução F encontrava-se a poente da entrada principal, inicialmente 
ocupando a área da Antiga Enfermaria-Abrigo, e portanto em terrenos hospitalares e a solução E o novo corpo se desenvolvia a 
nascente da entrada principal em terrenos a adquirir. 
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camas decorrente da integração de instalações sanitárias em todas as enfermarias, transformando-as 

enfermarias de 3 camas em enfermarias iguais às de 2 camas, as quais já têm instalações sanitárias 

próprias. Já relativamente ao serviço de urgências a sua ampliação para a área ocupada pelos 

contentores num corpo com apenas um piso que remata o extremo norte-nascente do edifício hospital 

constitui uma opção que não comprometeria o funcionamento deste serviço e se encaixa na arquitetura 

hospitalar existente. 

 
Fig. 130: Proposta esquemática de ampliação do Hospital de Santa Luzia (a preto). 

Também neste caso a envolvente exterior do hospital deve ser repensada, já que foi fortemente 

descaracterizada pela presença automóvel devido à falta de estacionamento. Assim, é imprescindível 

encontrar uma solução para esta falta de estacionamento. Aliada à criação de um novo corpo, seria de 

pensar na criação um parque de estacionamento subterrâneo para o hospital e consequentemente 

realizar um rearranjo do seu espaço exterior. 

Em ambos os hospitais para além dos espaços ajardinados exteriores foram criados pátios interiores 

ao nível da cota mais baixa (piso -1) e com acesso a este nível, de modo a assegurar a iluminação 

natural dos espaços interiores. No caso do Hospital de São João, existem 3 pátios – o pátio da 

economia, o pátio da central técnica e o pátio dos estudantes – dos quais apenas o pátio dos estudantes 

foi pensado como espaço de convívio dos estudantes da faculdade de medicina, médicos, enfermeiros 

e pessoal hospitalar, já que os outros dois pátios correspondem a áreas técnicas. Contudo, devido às 

sucessivas intervenções no hospital e dada a necessidade de ampliar os seus espaços e de os 

modernizar em termos das instalações técnicas, estes foram fortemente afetados, não sendo hoje 
espaços atrativos e de convívio. Ideal seria, portanto, eliminar os fatores de perturbação, ou seja, as 

construções pelas quais foram ocupados ou dissimulá-las, p. ex. recorrendo a plantas e vegetação. No 

caso do Hospital de Santa Luzia, os pisos -1 e 0 foram construídos segundo um sistema de pátios que 

permitiam não só a entrada de luz para os espaços para eles virados, mas eram também espaços de 

convívio para todo o pessoal e espaço de espera para as consultas externas materno-infantis e de 

psiquiatria. No entanto, atualmente já não são acessíveis e foram parcialmente ocupados por 

equipamentos técnicos, como p. ex., equipamentos de ar-condicionado. Logo, dada a importância 

destes espaços para o ambiente hospitalar, deveriam voltar a ser acessíveis para utentes e pessoal, 
sendo as instalações técnicas removidas com a remodelação destas a nível hospitalar.   

Conclui-se assim que apesar de serem apenas conceitos de intervenção, os hospitais estudados têm 

um potencial de adaptação ao modelo contemporâneo e que por uma intervenção global de qualidade 

e respeito pela arquitetura existente são equipamentos de igual valor quanto novos equipamentos.  

CONSULTAS EXTERNAS 

URGÊNCIAS 
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5. CONCLUSÃO 

Da análise dos casos de estudo do presente trabalho pode concluir-se que num projeto de arquitetura 

hospitalar a organização dos diversos serviços, tendo em consideração as suas relações e 

especificidades, o traçado de um bom sistema de circulações de doentes, pessoal, visitantes, “limpos” 

e “sujos” é de extrema importância para o eficiente funcionamento de um hospital. Contudo, tal não 

implica que apenas se tenha em consideração a funcionalidade, já que a estética, ou seja, a qualidade 

dos espaços, tem uma grande influência no conforto dos doentes e no seu processo de cura, bem como 
no bem-estar e na saúde de quem trabalha no hospital e na qualidade e produtividade do seu trabalho: 

apenas num ambiente “saudável” é possível ficar ou permanecer saudável. Conscientes desta 

importância e da humanização dos hospitais, tanto Hermann Distel como Raúl Chorão Ramalho 

dedicaram especial atenção às áreas de internamento, quer à unidade de internamento quer às 

enfermarias, em termos da sua orientação, insolação, ventilação, contacto visual com a envolvente 

exterior e materiais de acabamento das superfícies. De igual modo procuraram integrar as outras artes 

nas suas obras através de obras de pintura escultura ou tapeçaria, nas áreas de maior importância90 e 

dedicaram-se ao arranjo do espaço exterior da envolvente do hospital.  

No entanto, com o avanço constante das ciências, tecnologias e, portanto, também da medicina, o lugar 

onde esta é praticada, ou seja, as instalações de saúde, tem que acompanhar estas mudanças. Logo, 

é natural que as soluções tidas como ideais na época da construção dos hospitais hoje não sejam mais 

consideradas ideais. Em geral observa-se que, independentemente da dimensão do hospital, o seu 

número de camas diminuiu desde a sua construção até aos dias de hoje, mas que pelo contrário, as 

consultas externas e o hospital de dia têm ganho maior dimensão. Razão disto são os avanços da 

medicina e da tecnologia que permitem a realização de intervenções cirúrgicas cada vez menos 

invasivas – ou até mesmo não invasivas – e com isso uma redução considerável do tempo de 
internamento, ou mesmo a sua realização em ambulatório. Além disso, com o desenvolvimento do 

Sistema Nacional de Saúde (SNS), a rede de cuidados de saúde primários e preventivos desenvolveu-

se bastante, implicando maiores espaços para consultas externas. Acresce que se tem verificado uma 

especialização cada vez maior das áreas da medicina e dos seus equipamentos de diagnóstico e 

tratamento. Logo, a área dos serviços de diagnóstico e tratamento inicialmente existente nos hospitais 

é insuficiente ou desadequada às técnicas e equipamentos atuais, o que implica a sua remodelação e 

ampliação. A título de exemplo, refira-se a imagiologia, que conheceu uma enorme evolução nos 
últimos anos. Ao nível das enfermarias é de salientar que em ambos os casos estudados, bem como 

de um modo geral, elas não correspondem às exigências de higiene e privacidade atuais, tendo sido 

alvo de intervenção para as adaptar neste sentido. Hoje em dia a dimensão recomendada de uma 

enfermaria é de 2 a 3 camas e sempre dotada de uma instalação sanitária privada. Assim, enfermarias 

de 6 ou 8 camas – como p. ex., no Hospital de São João – não são desejáveis, procurando-se formas 

de as transformar em várias enfermarias menores, cada uma com uma instalação sanitária. Além disso, 

áreas de cada vez maior importância nos hospitais são as unidades de cuidados intensivos, intermédios 

e paliativos, as quais necessitam de instalações e equipamentos específicos, não existentes no hospital 

                                                   
90 A entrada, as zonas de admissão e espera dos utentes, os espaços administrativos e a direção são alguns destes espaços. 
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à época da sua construção. Consequentemente são remodeladas áreas que se tornaram obsoletas – 

p. ex. a de tuberculosos – ou ampliado o hospital de modo a integrar estes novos serviços. Por último, 

verifica-se que a envolvente hospitalar – a área de proteção do hospital – sofreu um grande impacto 

com a falta de estacionamento, tendo sido fortemente descaracterizada.  

Porém, todas estas transformações não significam que tenha que ser construído um novo hospital que 

substitua o existente, mas sim estudar o hospital como um todo, pois tendo este uma arquitetura de 

qualidade tem um elevado potencial de adaptação e transformação. Uma construção racional e flexível, 
ou seja, passível de adaptação a características específicas de cada serviço, é fundamental. Neste 

contexto, tem sido demonstrado, inclusivamente nos hospitais estudados, que é possível intervir em 

construções hospitalares existentes em que a estrutura original, o sistema de circulações e a qualidade 

das instalações se encontram em bom estado, pois são a base de um projeto de remodelação, 

reconversão ou ampliação que incide num hospital com o objetivo da sua modernização e adaptação 

para que corresponda às exigências funcionais, técnicas, de eficiência, de sustentabilidade ambiental, 

de higiene e de conforto modernas. Além disso, neste sentido é imperativo mudar a visão de abordar a 

intervenção no hospital, ou seja, considerá-lo no seu todo e fazer a projeção a médio prazo, e não de 
forma pontual como ocorreu no Hospital de São João, entre os seus 15 e 40 anos de vida, já que tal 

contribuiu para a sua descaracterização e desvalorização, nunca sendo a intervenção uma solução 

duradoura. Logo para evitar o seu colapso é necessário tomar medidas drásticas que invertam este 

panorama. 

Por outro lado, têm sido estudados quais os fatores de maior influência no processo de tratamento ou 

cura dos doentes de modo a eliminar – ou reduzir ao mínimo – os fatores negativos e contraproducentes 

a este processo, pois não basta o tratamento do corpo, mas também tratar a mente e a alma (consciente 

e subconsciente): “Feeling is Healing”. Roger Ulrich, Stephen Verderber, Cor Wagenaar, Christine 
Nickl-Weller e Peter Pawlik são alguns arquitetos que têm desenvolvido diversos estudos neste 

domínio. “Os espaços podem transmitir serenidade, dar conforto, reduzir o stress e, desta forma, 

influenciar diretamente de modo positivo a tensão arterial e a frequência cardíaca. “Healing 

Architecture” e “Healing Design” designam campos de investigação que se dedicam à configuração de 

tais espaços de cura e à análise da sua influência sobre o doente”91 (Krause, 2018, p. 7), ou seja, 

segundo Ulrich reduzem o stress e a ansiedade dos doentes e familiares, bem como o seu sofrimento, 

melhoram a qualidade do sono, diminuem o risco de infeções, aumentam a satisfação dos doentes, 
são benéficos para o bem-estar do pessoal hospitalar e resultam numa economia de custos com maior 

eficiência médica (2001, p. 56). 

Conclui-se assim que a arquitetura tem um papel importante na redução destes mesmos fatores. 

Através da criação de um ambiente que transmite energia positiva, pelo uso de cores alegres, boa 

iluminação natural, menor ruído e adaptado aos seus doentes, ela contribui para a humanização do 

hospital. Um hospital não é uma máquina, mas sim uma “casa temporária” para os que nele procuram 

o tratamento.  

  

                                                   
91 Tradução da autora a partir do original alemão. 
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ANEXO A

Evolução histórica da arquitetura hospitalar e do hospital 
Fonte: (Verderber, 2010, pp. 40–41 e 102)





ANEXO B

Hospital de São João, Porto

B1.       Esquemas conceptuais da organização dos hospitais escolares. Hermann Distel, 1938-1939.
 Fonte: (Distel, 1939)

B2.       Plantas de localização do Hospital de São João na cidade do Porto, 2019. 
 Escala 1:60 000 e 1:5000
 Fonte: Redesenho pela autora.

B3.       Plantas do hospital, 1959, e respetivos esquemas de áreas. Escala 1:1500.
 Fonte: (Ministério das Obras Públicas e Comissão Administrativa das Novas Instalações 
Universitárias, 1959)

B4.       Plantas do hospital, 2019, e respetivos esquemas de áreas. Escala 1:1000.
 Fonte: Redesenho pela autora.
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B2.       Plantas de localização do Hospital de São João na cidade do Porto, 2019. 
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Escala 1:1500Piso -2 Escala 1:1500Piso -1 Escala 1:1500Piso 1

Internamento

Urgências

Consultas externas/Hospital de dia
Meios de diagnóstico e tratamento

Bloco operatório

Faculdade

Administração/Direção

Capela
Serviços de apoio

Alojamento



Escala 1:1500Piso 2 Escala 1:1500Piso 3 Escala 1:1500Piso 4 Escala 1:1500Piso 5



Escala 1:1500Piso 6 Escala 1:1500Piso 7 Escala 1:1500Piso 8 Escala 1:1500Piso 9



Escala 1:1000Piso 3
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ANEXO C

Hospital de Santa Luzia, Viana do Castelo

C1.       Esquemas conceptuais da organização do hospital. Raúl Chorão Ramalho, 1970.
 Fonte: Espólio Raúl Chorão Ramalho. SIPA/DGPC, RCR (165): RCR-TXT-43, GUIA RCR 
000209.

C2.       Plantas de localização do Hospital de Santa Luzia na cidade de Viana do Castelo, 2019. 
 Escala 1:20 000 e 1:5000
 Fonte: Redesenho pela autora.

C3.       Plantas do hospital, 1978, e respetivos esquemas de áreas. Escala 1:1000.
 Fonte: Redesenho com base nas plantas de arquivo no Espólio Raúl Chorão Ramalho.

C4.       Plantas do hospital, 2019, e respetivos esquemas de áreas. Escala 1:1000.
 Fonte: Redesenho pela autora.



C1.       Esquemas conceptuais da organização do hospital. Raúl Chorão Ramalho, 1970.
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C3.       Plantas do hospital, 1978, e respetivos esquemas de áreas.
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C4.       Plantas do hospital, 2019, e respetivos esquemas de áreas.
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ANEXO D

Projeto CuCa_RE
Workshop “Habitar a Casa do Homem”

Grupo: Hospital Ex-Pediátrico de Coimbra
 Participantes: António Feitais
   Beatriz Agostinho
   Joana Coutinho
   Joana Nunes
 
 Tutores: Daniel Neves (FEUC / CES)
   Daniela Arnaut (CITUA / IST)
   Maximina Almeida (D`C ISCTE - IUL / MXTstudio)
   Telmo Cruz (UAL / MXTstudio)



Memória descritiva

Hospital Ex-Pediátrico de Coimbra

A história do antigo Hospital Pediátrico de Coimbra remonta até ao século XIII.  Localizado num vale e 
junto a uma linha de água, em 1221 foi construído o Convento de Santa Teresa / Mosteiro de Santa Maria 
de Celas sendo-o até 1883. Após deixar de ser mosteiro e ser utilizado durante um curto período como 
Asilo de Cegos, entre 1928 e 1932 foi convertido em Sanatório Feminino por Luis Benavente e Byssaia 
Barreto, sendo mais tarde ampliado com uma ala pediátrica por Manuel Montavão. Data  igualmente desta 
época o arranjo paisagístico do jardim exterior. Em funcionamento como sanatório até 1970, o edifício foi 
adaptado a hospital pediátrico entre 1970 e 1977 segundo o projeto de Manuel Montalvão. Porém, com 
a construção do novo Hospital Pediátrico, o antigo hospital foi abandonado em 2011. encontrando desde 
então sem uso. 

Dada a proximidade do Hospital Ex-Pediátrico aos HUC, e havendo problemas de área nos HUC, 
especialmente nas consultas externas, pretende-se agora converter o Ex-Pediátrico em centro de 
consultas externas dos HUC.

Neste sentido, numa primeira fase foi realizado um estudo da evolução histrica do conjunto edificado do 
hospital em termos das principais transformações, ampliações e demolições de que foi alvo, bem como 
do valor histórico, cultural e arquitetónico dos vários edifícios de modo a identificar quais se demonstram 
de maior valor e devem ser mantidos. Com base nesta análise foi comparado, numa segunda fase, o 
programa funcional a instalar e a respetiva área necessária com a área do edifício existente e a manter. 
Paralelamente, demonstrou-se relevante analisar a topografia do terreno, os acessos e a envolvente do 
hospital, já que a zona foi sendo descaracterizada ao longo dos últimos anos e portanto a intervenção 
num edifício com valor arquitetónico e histórico como o Hospital Ex-Pediátrico pode ser simultaneamente 
uma intervenção à escala urbana em que vários problemas são resolvidos, como p. ex., a falta de 
estacionamento ou a proximidade a uma via rápida. A humanização do espaço público é entendida 
como chave do projeto já que este tem um grande impacto na qualidade dos serviços prestados num 
equipamento público como o é um hospital.

Assim, para além do programa das consultas externas, propõe-se a criação de serviços de apoio não só 
aos HUC mas também ao IPO, localizado a norte do Hospital Ex-Pediátrico: espaços de terapia, centro 
de dia e habitação temporária (para doentes em tratamento não internados e acompanhantes). Dada 
o elevado desnível do terreno do hospital e a Alameda Armando Gonçalves é criada uma nova frente 
urbana por um corpo semi-enterrado no qual será localizado o novo acesso prinicipal ao edifício ao nível 
da Alameda (piso - 4), permitindo também o acesso direto de ambulâncias às consultas externas. Neste 
corpo, na sua fachada sul, são criados espaços de comércio, lazer e restauração e na área subterrânea 
um parque de estacionamento com três pisos (-5, -4 e -3) com um total de cerca de 600 lugares. Já no 
piso -2 do antigo hospital o qual se encontra à cota do jardim, não sendo a sua estrutura  compatível com 
o programa de consultas, pensou-se em convertê-lo num grande espaço de restauração. Já os pisos 
-1 e 0 são convertidos em espaços dedicado às consultas externas já que a sua métrica é compatível 
com este programa de consultas. De modo a obter a área útil de consultas externas exigida é contudo 
necessário ampliar o edifício. Logo, e tendo em consideração a arquitetura do antigo mosteiro, a solução 
proposta consiste na criação de um corpo paralelo  e articulado a ele, no seu prolongamento para sul 
mas ligeiramente desviado, em que são localizados os restantes espaços de consultas.

Assim, o Hospital Ex-Pediátrico é transformado em mais do que apenas espaço de consultas externas, 
é parte de um novo espaço público.


