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Resumo

A presente Dissertação de Mestrado tem por finalidade abordar a arquitectura de Eduardo 
Souto de Moura, tomando como caso de estudo o edifício do antigo Convento de Santo 
António da Cidade e actual Biblioteca Pública Municipal do Porto.

Situado no Porto, na área de São Lázaro, este edifício conheceu ao longo do tempo 
propostas e intervenções arquitectónicas variadas. A mais recente, da autoria do arquitecto 
Souto de Moura, datada dos finais do século passado e inícios do actual, traduziu-se, por 
um lado, na reabilitação de espaços, e por outro lado, na apresentação de uma proposta de 
projecto para a ampliação do edifício.

A relevância desta proposta, na realidade duas, de reabilitação da Biblioteca Infanto-Juvenil 
e do Auditório, concretizada, e de expansão do edifício da Biblioteca, não concretizada 
nem publicada até ao momento, advém de ter em conta aspectos essenciais como a Cidade 
e a sua história na relação com o território. Ao fazê-lo, oferece elementos de estudo passíveis 
de contribuir para a identificação e interpretação de múltiplas vertentes da Arquitectura.

O estudo do contexto, da história do Convento e das suas transformações, foi o ponto 
de partida da reflexão aqui apresentada. Tendo por base o conhecimento histórico-
arquitectónico adquirido do edifício, procuramos descortinar, por um lado, a estratégia 
metodológica seguida por Souto de Moura para construir no construído, e por outro, para 
identificar e medir a influência das pré-existências no seu projecto de ampliação. 

A ideia subjacente que nos assiste neste estudo é de que um projecto só é compreensível 
na sua totalidade quando inserido no contexto geral da obra de um autor e/ou na relação 
com a obra de outros autores. Essa ideia levou-nos a analisar, em paralelo, outra obra de 
Souto de Moura, o projecto de reabilitação do Convento das Bernardas, em Tavira. A 
análise deste projecto, a par do estudo do edifício da Biblioteca Pública do Porto e das 
propostas de Souto de Moura para a sua reabilitação e expansão, permitiu identificar uma 
metodologia recorrente neste arquitecto quanto ao construir novo sobre o antigo e avançar 
algumas conclusões sobre o significado que atribui à sua arquitectura e à Cidade enquanto 
ferramenta de desenvolvimento de projectos desta natureza.
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Abstract

This Master’s Dissertation aims to approach the Eduardo Souto de Moura’s architecture, 
taking as a case study the building of the old Santo António da Cidade’s Convent (Convento 
de Santo António da Cidade) and current Municipal Library of Porto (Biblioteca Pública 
Municipal do Porto). 

Located in Porto, in the area of São Lázaro, this building met over time proposals and 
diverse architectural interventions. The latest, from the authorship of the architect Souto 
de Moura, dated from the end of the last century and the beginning of the current one, 
has resulted, on one hand, in the rehabilitation of spaces, and on the other hand, in 
submitting a project proposal for the expansion of the building.

The relevance of this proposal of the rehabilitation of the Children’s Library and the 
Auditorium, which is already accomplished, and the expansion of the building of the 
Library, neither accomplished or published so far, comes to take account of essential 
aspects such as the City and its history in their relationship with the territory. In doing 
so, it offers study elements liable to contribute to the identification and interpretation of 
multiple aspects of Architecture.

The study of the context, the history of the Convent and its transformations, was the 
starting point of the reflection presented here. Based on the historical and architectural 
knowledge gained from the building, we seek to uncover, on one side, the methodological 
strategy followed by Souto de Moura to build on the existing, and on the other side, to 
identify and measure the influence of the pre-existing aspects in its expansion project.

The idea that helps us in this study is that a project can only be understood in its fullest 
when inserted into the overall context of the work of an author and/or in connection with 
the work of other authors. This idea led us to analyze, in parallel, another work of Souto 
de Moura, the project of the rehabilitation of the Bernardas’s Convent (Convento das 
Bernardas), in Tavira.

The analysis of this project, as well as the building study of Municipal Library of Porto and 
Souto de Moura’s proposals for its rehabilitation and expansion, allowed us to identify a 
recurring methodology of this architect on building new on the old. It also permitted us 
to advance some conclusions about the meaning it attaches to its architecture and to the 
City as a project development tool of this nature.
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introDução

Pensar um edifício de inegável interesse patrimonial, as suas potencialidades em termos 
funcionais e compositivos, relacionando-o com as propostas de intervenção do arquitecto 
Souto de Moura, constitui um desafio que se nos afigura pertinente e entusiasmante.

A motivação para este trabalho consolidou-se na admiração e identificação pessoal pela 
arquitectura do arquitecto Eduardo Souto de Moura, no interesse em revisitar a sua obra 
e no desejo de compreender os seus princípios fundamentais de intervenção num edifício 
patrimonial, com forte carácter histórico, já existente.

O edifício escolhido para estudo, ao longo da sua existência, pela sua dimensão religiosa, 
histórico-cultural e até social, revelou-se sempre como um dos edifícios mais importantes 
da cidade do Porto. Para essa relevância, muito contribuiu a extinção das Ordens 
Religiosas transformando-o em equipamento cultural, como Biblioteca, a que se juntou 
temporariamente, a função de Museu Municipal e de Escola de Belas Artes do Porto.

Entre os poucos, e não publicados, estudos arquitectónicos sobre este edifício não existe 
qualquer reflexão teórica sobre as propostas do arquitecto Souto de Moura para o mesmo.

Face a esta realidade, procedemos à recolha, sistematização, organização e interpretação da 
informação disponível. Com este trabalho acreditamos ter conseguido esclarecer muitos 
aspectos das várias intervenções anteriores e posteriores à transformação em Biblioteca, 
contribuindo assim para a salvaguarda da memória deste edificado de grande valor. 

O conhecimento das intervenções de Souto de Moura no edifício da Biblioteca Pública 
Municipal do Porto obriga a conhecer, desde logo, o objecto na sua origem, sem o que 
seria impossível entender o seu significado, o valor patrimonial que comporta e a lógica 
de inserção na cidade.

No primeiro capítulo, apresentamos, por ordem cronológica, um conjunto de informações 
recolhidas em fontes primárias e secundárias que permitem reconstituir as diversas fases 
evolutivas, tanto a nível construtivo, como a nível programático, do séc. XVIII ao séc. 
XXI, do campo de São Lázaro e do edifício em estudo.

A reunião e cruzamento de documentação dispersa e de vários elementos, escritos e 
desenhados, permitiram a construção de uma linha de evolução do edifício e a compreensão 
da história e a forma dos espaços actuais.

No início do trabalho, houve necessidade de criar uma tábua cronológica (v. anexos 
p.194) para organizar os dados históricos associados ao desenvolvimento do edifício, que 
se mostrou uma útil ferramenta para ultrapassar a complexidade e as incertezas inerentes 
ao estudo.

O friso cronológico, as plantas, os textos, as visitas aos locais e a análise interpretativa da 
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arquitectura, revelaram-se elementos indispensáveis para o  desenvolvimento rigoroso do 
trabalho e o conhecimento, mais fiel possível, do edifício estudado.

No segundo capítulo, procedemos a uma análise interpretativa e reflexiva sobre a 
intervenção e projecto de Souto de Moura na Biblioteca Pública Municipal do Porto, para 
entender como transformou e caracterizou os espaços. 

A análise de projectos de expansão da autoria de outros arquitectos para o edifício, ajudou 
a identificar princípios fundamentais e uma lógica de pensamento comum para uma 
proposta unificadora do conjunto dos espaços e da envolvente. Procurámos os temas 
frequentemente abordados, na prática, e na teoria, e o que de mais significativo e pertinente 
a obra apresenta.

No terceiro capítulo, as questões e os temas que se prendem com a arquitectura de Souto 
de Moura foram sendo abordados naturalmente ao longo da pesquisa, por força da 
curiosidade e inquietação pessoal em relacionar o conjunto e as partes, e vice-versa. Este 
exercício culminou com a análise interpretativa de duas intervenções do arquitecto Souto 
de Moura, em antigos conventos, um no Norte, e outro no Sul.

A escolha do antigo Convento das Bernardas em Tavira, como objecto de análise comparativa 
justifica-se pelas características comuns e opostas que apresenta com o antigo Convento de 
Santo António no Porto. Em Tavira, trata-se de um edifício religioso reabilitado, no qual 
Souto de Moura optou por uma intervenção de inserção e continuidade, em que não se 
distingue o novo do antigo. No Porto, dois tempos visivelmente distintos (quer pela sua 
materialidade, quer pela independência formal), convivem numa lógica de continuidade 
e influenciam-se mutuamente. 

Por último, refira-se que este trabalho tem o objectivo de observar, identificar características 
próprias, levantar questões pertinentes, a partir do observável no lugar e das palavras do 
autor dos projectos, a que se junta uma visão e interpretação arquitectónica pessoal.
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1.1  Evolução do Campo de São Lázaro

A área envolvente do antigo Convento de Santo António da Cidade e actual Biblioteca  
Pública Municipal do Porto sofreu alterações visíveis ao longo do tempo. Para se entender 
o contexto em que o Convento começou a ser edificado, a lógica e as hierarquias do tecido 
urbano actual no qual está inserido, aprofundaremos a história do Campo de São Lázaro. 

A informação reunida, por um lado, sobre edifícios e acontecimentos relevantes para o 
desenvolvimento desta área e, por outro, de projectos urbanos para São Lázaro, possibilitou 
a análise e organização cronológica de elementos fundamentais para a definição e construção 
deste lugar. 

Começaremos por apresentar um edifício construído no século XVI, o Hospital dos 
Lázaros, de grande importância para a estruturação da zona envolvente e que, no século 
XVIII, se transformou num Recolhimento. Este edifício e o aqueduto subterrâneo que 
atravessava aquele Campo ou «arrabalde», como era popularmente apelidado, contribuíram 
decisivamente para que a área se desenvolvesse.

Essencial é também o estudo da pequena capela mandada construir por Dionísio Verney, 
um negociante francês, que faria parte de um convento feminino a erigir no local e se 
revelou importante, pois acabou por ser cedida aos frades que a utilizaram para o seu 
culto e desenvolveram, a partir da mesma, a construção do Convento de Santo António 
da Cidade.

Por último, a nossa reflexão incidirá sobre a evolução do tecido urbano da área 
correspondente ao Campo de São Lázaro, uma das áreas intervencionadas pela Junta das 
Obras Públicas, organismo criado em 1763, com o objectivo de organizar a cidade do 
Porto e melhorar as acessibilidades desde o núcleo antigo e histórico da cidade às zonas 
fora da muralha. 
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Fig. 1: O Recolhimento das Órfãs e a sua cerca, 
que se estende desde São Lázaro até às Fontaínhas - 
Desenho de Luis Ignacio de Barros Lima, 173?

Campo de São Lázaro

N

Recolhimento 
das Órfãs

Matadouros

Fontaínhas

Fig. 2: Recolhimento das Órfãs em São Lázaro.

Desenho de Joaquim Vilanova, 1833.

Fig. 3: Fachada da Igreja e do Colégio de Nossa 
Senhora da Esperança, antigo Recolhimento das 
Órfãs.
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1.1.1 Hospital dos Lázaros (século XVI) e Recolhimento das Órfãs (1731)

O facto mais antigo, em termos arquitectónicos, relativo a esta zona da cidade, é datada 
do século XVI e refere-se a um Hospital, da Santa Casa da Misericórdia, existente na área 
sul deste “arrabalde” da cidade do Porto. 

O seu estabelecimento, nesta zona alta, ter-se-á devido ao ar mais puro que aí se faria sentir 
e à localização fora do centro da cidade.

Na época, as pessoas contaminadas com hanseníase (lepra) eram isoladas nestes hospitais, 
conhecidos como Hospitais dos Lázaros1, para evitar a contaminação e propagação da 
doença ao resto da população.2

No século XVII, este local, ainda muito despovoado, era já designado de Campo de 
São Lázaro, topónimo que derivou da capela que funcionava junto da leprosaria e cujo 
padroeiro era S. Lázaro.3

Em fase posterior, a instituição responsável pelo Hospital decidiu transferi-lo para um 
outro edifício construído nos terrenos da “Cerca”, com frente para a Rua das Fontaínhas. 
Ao edifício antigo, a partir de 1731, foi-lhe dado um novo uso, transformando-o em 
recolhimento de órfãs [fig.1]. 

Nesta época, a capela que servia os doentes do Hospital «ameaçava ruína»4, tendo sido 
alvo de grandes intervenções até 1763, no interior sob a direcção do engenheiro Manuel 
Álvares, e na fachada pelo artista italiano Nicolau Nasoni (1691-1773).

Na actualidade, o antigo Hospital dos Lázaros funciona como lar de apoio a idosos da 
Santa Casa da Misericórdia do Porto, e o antigo Recolhimento das Órfãs como colégio 
externo para ambos os sexos. 

O desenho de Joaquim Vilanova [fig.2], permitiu confirmar que a actual fachada da igreja 
se mantém fiel ao projecto de Nicolau Nasoni, o que não acontece com o edifício do actual 
Colégio, que visivelmente sofreu alterações, inclusive na construção de um novo piso e  
regularização dos vãos existentes [fig. 3]. 

1 A terrível doença da lepra era denominada Gafeira, de onde deriva o nome Gafaria, nome que se deu aos Hospitais 
dos Gafos, Leprosos ou Lázaros para recolher e tratar os leprosos. Estes hospitais também eram chamados Leprosórios 
ou Lazaretos.

2 Henrique Duarte e Sousa Reis - Apontamentos para a verdadeira história antiga e moderna da cidade do Porto 
Manuscritos inéditos da BPMP [1872], Porto: BPMP,. Porto: BPMP, 1999, Vol. IV, p. 481.

3 Santa Casa da Misericórdia do Porto: Breve História Séculos XV e XVI - [Disponível na Internet: scmp.pt]

4  Santa Casa da Misericórdia do Porto: Breve História Séculos XV e XVI - [Disponível na Internet: scmp.pt]
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Colégio das Órfãs Convento de Santo António da Cidade

Fig. 4: Os edifícios religiosos no Porto do século XVIII. “Planta Redonda” de George Balck, 1813.

Fig. 5: Aproximação à área de São Lázaro.

   Edifícios religiosos dentro da muralha fernandina
   Edifícios religiosos fora da muralha fernandina
   Muralha Fernandina

Legenda: N
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1.1.2 Capela de Todos-os-Santos (1749)

No século XVIII são vários os edifícios religiosos situados dentro da Muralha Fernandina, 
mas também fora e em torno da mesma [figs.4-5], como é o caso do Convento de Santo 
António da Cidade, que surge a nordeste da muralha e a grande altitude.

Nesta época, São Lázaro era um «polo portuense de instituições de carácter religioso-assistencial 
e mesmo artesanal»5:  a sul do Campo de São Lázaro já se encontrava o Recolhimento das 
Órfãs, a norte funcionavam pequenas oficinas de oleiros, que fabricavam louça de barro 
preto muito usada pelas classes mais pobres, e na parte oriental começou a surgir uma 
pequena capela privada dedicada a São Dionísio.

Esta capela, apelidada de «capella de Todos-os-Santos, por nella se acharem colocados mais 
de oitenta»6, foi mandada edificar por Dionísio Verney, um homem de negócios de 
nacionalidade francesa, que pretendia estabelecer um convento feminino da Ordem da 
Santíssima Trindade, em São Lázaro.

Desconhece-se a data do começo da construção da capela, mas estava a acabar de ser 
construída em 1749.7

Note-se que, em 1731, tinha sido inaugurado o Recolhimento das Órfãs e que, muito 
provavelmente, estas duas instituições femininas foram pensadas numa lógica de 
funcionamento de conjunto.

A partir de 17768, a capela de Todos-os-Santos serviu de igreja ao novo Convento de Santo 
António da Cidade e a praça de São Lázaro, que até então era tida como um «arrabalde da 
Cidade», começa a ganhar importância e a evoluir com a concentração destes equipamentos 
religiosos de prestígio:

«Antes de se construir o Passeio Publico de Lazaro, que data de 1834, era aquella Praça tida 
como hum arrabalde da Cidade, pois constantemente estava obstruida de taboas cheias de telha 
tejollos e cantaros de barro em sequeiro, por próximos morarem muitos oleiros (...)» e também 
se realizavam por vezes feiras de porcos na Praça, o que não agradou aos religiosos que com 
a influência que tinham sobre a «(...) nobreza do Porto, he muito provavel que os proprios 

5   António de Sousa Araújo - “Os Franciscanos nos fins do séc. XVIII e princípios do séc. XIX : O Convento de Santo 
António da Cidade achegas para o seu estudo”, in: Bibliotheca Portucalensis, Porto, Nº7 (1992), p. 43.

6 Joaquim Jaime B. Ferreira Alves - O Porto na época dos Almadas : arquitectura, obras públicas, Porto: Centro de 
História da U.P., 1988, p. 97.

7 Biblioteca Pública Municipal Porto - O Convento de Santo António da Cidade: Exposição no 150º aniversário da 
instalação definitiva e da abertura oficial da Biblioteca Pública Municipal do Porto, Porto: BPMP, 1992, pp. 13 e 22.

8 Joaquim Ferreira Alves - “O Convento de Santo António da Cidade e a Arquitectura no Porto na segunda metade 
do séc. XVIII”, in Bibliotheca Portucalensis, Porto, Nº7 (1992), p. 87. 
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   Muralha Fernandina existente em 1813
   Muralha demolida
   Traçados antigos anteriores a 1750
   Traçados principais a partir de 1760 por acção da Junta das Obras Públicas  

Fig. 6: Regularização e abertura de novas ruas na cidade do Porto no século XVIII - Esquema produzido pela autora 
com base na planta representada em: Marie Thérèse Mandroux-França - Quatro fases da Urbanização do Porto no século 
XVIII, 1984; p.25.

Legenda: N
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frades movessem em 1821 a feira dos Porcos para a Praça d´Alegria».9

Iremos aprofundar o estudo desta capela e das que lhe sucederam no capítulo 1.2 
“Construção e Fundação do Convento”.

1.1.3 Junta das Obras Públicas (1763-1804)

Na segunda metade do século XVIII, quando surge o Convento de Santo António no lado 
nascente do actual jardim de São Lázaro, o Porto, como afirma Joaquim Ferreira Alves, 
«evidenciou-se no contexto da arquitectura portuguesa por uma intensa e variada actividade 
construtiva, à qual se associam as grandes transformações que então se fizeram na sua estrutura 
urbana.»10

A urbanização no Porto ganha importância a partir de 1758 com a actividade complementar 
de dois organismos: a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto-Douro (cuja 
sede era no Porto) e a Junta das Obras Públicas, criada em 1763. 

A Junta das Obras Públicas, presidida por João de Almada11, tinha como membros os 
Vereadores da Câmara, que agiam em ligação com os engenheiros militares e mais tarde 
com os arquitectos.12 

A acção desta entidade revelou-se de grande importância ao elaborar, pela primeira vez, um 
plano estratégico para a cidade do Porto com dois grandes objectivos: melhorar intramuros 
a articulação entre o rio e a zona alta da cidade e regularizar os bairros que iam surgindo 
fora da muralha de forma irregular e caótica.13  

Alteraram e alinharam ruas existentes, redefiniram as principais vias de acesso entre as 
quais a Rua Direita (actual Rua Santo Ildefonso) e a do Reimão (actual Avenida Rodrigues 
de Freitas) e definiram grandes eixos e respectivas ligações transversais que permitiram a 
regularização da cidade extramuros. Este período foi marcado pela demolição de alguns 
segmentos da Muralha Fernandina (entre 1787 e 1804) que permitiu a abertura de novas 
vias, praças e edifícios [fig.6].  

O plano almadino conseguiu assim, transformar a cidade do Porto, melhorarando o seu 

9 Henrique Duarte e Sousa Reis - Apontamentos para a verdadeira história antiga e moderna da Cidade do Porto Porto: 
Manuscritos inéditos da BPMP [1872], Porto: BPMP, 1999,Vol. I, p. 168.

10 Joaquim Jaime B. Ferreira Alves - O Porto na época dos Almadas: arquitectura, obras públicas, Porto: Centro de 
História da U.P., 1988, p. 65.

11 João de Almada (1703-1786) assumiu o cargo de Governador Militar no Porto de 1757 a 1786, sucedendo-lhe o 
seu filho Francisco de Almada e Mendonça (1757-1804).

12 Marie-Thérèse Mandroux-França - Quatro Fases da Urbanização do Porto no Século XVIII, Porto: Câmara Municipal 
do Porto, 1984, p. 10.

13 Joaquim Jaime B. Ferreira Alves - O Porto na época dos Almadas: arquitectura, obras públicas, Porto: Centro de 
História da U.P., 1988, p. 81.
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 Percurso existente do “Aqueduto de Mijavelhas” no Campo de São Lázaro
 Proposta de desvio do percurso do Aqueduto por Teodoro Maldonado (não concretizada)

Fig. 7: Planta de 1795 desenhada por Teodoro de Sousa Maldonado, para o estudo do novo percurso do 
Aqueduto (destaque dos percursos com uma nova linguagem gráfica)

Legenda:

Fig. 8: Planta parcial da Cidade de 1813 - 
George Balck.
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Fig. 9: Planta parcial da Cidade de 1824 - 
José Francisco de Paiva. 
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Fig. 10: Planta parcial da Cidade de 1833 - 
William Branwhite Clarke. 

Fig. 11: Planta parcial da Cidade de 1839 - 
Joaquim da Costa Lima. 
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funcionamento e a comodidade dos seus habitantes e criou uma nova abordagem na 
concepção da cidade, em que o valor do conjunto arquitectónico se sobrepunha ao edifício 
pensado isoladamente.

1.1.4 Jardim de S. Lázaro (1833)

No princípio do século XIX, começou a urbanização dos espaços rurais que envolviam 
o Campo de São Lázaro e explorou-se a potencialidade do aqueduto subterrâneo de 
“Mijavelhas” que atravessava esta área. Este aqueduto, com nascente no “Campo de 
Mijavelhas” (actual Campo 24 de Agosto), contribuiu para a criação de um jardim público 
na Praça de São Lázaro, transformando-a num pólo de convívio social em ligação directa 
com os edifícios aí existentes.

Na planta parcial da cidade do Porto de 1795, a mais antiga que conhecemos da zona de 
São Lázaro, do arquitecto Teodoro de Sousa Maldonado14, pode-se observar o percurso 
do aqueduto existente, que intersectava o Convento e passava pela Praça de São Lázaro 
[fig.7]. Este desenho, com intenção de desviar o aqueduto por um percurso mais a norte, 
de modo a não interceptar a Cerca do Convento de Santo António, foi fundamental para 
a confirmação da existência e do percurso do aqueduto.

Porventura este aqueduto terá influenciado a escolha do lugar onde foi erguido o Hospital 
dos Lázaros e o Convento, ao intersectar ambos os edifícios.

Após a reformulação, no século XVIII, do tecido urbano e da organização desta área da 
Cidade, São Lázaro começou a ser considerado o núcleo e o limite da zona oriental de 
expansão da cidade extramuros.

O Jardim15 foi criado em 1833, ainda em pleno Cerco do Porto, por ordens de D. Pedro 
IV, sendo o autor do projecto João Baptista Ribeiro.

A criação deste jardim público, na sequência da mudança nos conceitos de trabalho e 
lazer, que então se operou, encarando-os como actividades distintas e complementares, 
provocou alterações nos hábitos sociais da época. O passeio impõe-se assim como hábito 
de lazer e como acto de afirmação pessoal e representação social. A sua construção teve 
também a intenção de servir como jardim botânico para instruir estudantes, tomando 
como exemplo o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra (1772).16

14   Teodoro de Sousa Maldonado (1759-1799) foi o primeiro arquitecto da cidade do Porto, cargo que desempenhou 
entre 1789 e 1799.

15 Oficialmente, o jardim tem o nome de Marques de Oliveira, atribuído pela Câmara do Porto, tendo o busto do 
pintor (modelado por Soares dos Reis) aí sido colocado desde 1929. Contudo, popularmente, continua a ser conhecido 
como Jardim de São Lázaro (terminologia que também adoptaremos neste trabalho).

16 Henrique Duarte e Sousa Reis - Apontamentos para a verdadeira história antiga e moderna da Cidade do Porto: 
Manuscritos inéditos da BPMP [1872], Porto: BPMP, 1999, Vol. IV, p. 205.
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Fig. 12: Planta do Jardim de São Lázaro «enviada pelo Prefeito do Douro ao Ministério do 
Reino» em 1834.

Fig. 13: Planta actual do Jardim de São Lázaro. Análise da autora, com base na planta de 1834 
em cima exposta, do que seria o jardim antes da regularização da Avenida Rodrigues de Freitas 
no traçado actual.

GSEducationalVersion
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Observando nas plantas da cidade do Porto a evolução da Praça de São Lázaro no período 
compreendido entre 1813 e 1839 [figs.8-11], verificou-se que na planta de Joaquim Costa 
Lima, uma das “novidades” é a presença do Jardim de São Lázaro. 

A partir desta mesma análise e comparando com a planta do Jardim de 1834 [fig.12] 
pode-se, verificar  que a configuração do jardim, assim como a direcção da Rua Morgado 
Mateus, se alteraram muito, em apenas vinte anos. Inicialmente, aparecem representados 
paralelamente ao antigo Convento mas, com o decorrer do tempo, as suas direcções 
desviam-se para norte (tal como na actualidade). Porém, constatou-se que se tratou 
sempre da mesma rua e do mesmo quarteirão, considerando que esta diferença esteja mais 
relacionada com a falta de rigor na representação das plantas da cidade porque, apesar das 
pequenas alterações de regularização, o seu posicionamento relativamente à sua inserção 
no tecido urbano, tal como o do jardim, é idêntico ao actual. 

É importante referir que as plantas que suscitaram dúvidas são documentos de grandes 
dimensões, que abrangem a cidade na sua totalidade, ao contrário desta planta de 1834 
que tinha como objectivo representar com mais rigor o Campo de São Lázaro.

Presentemente, o Jardim de São Lázaro já não apresenta a simetria que o projecto de 
João Baptista Ribeiro visava [fig.12]. Parte do jardim foi sacrificada em 1876, com o 
alargamento da antiga Rua de São Lázaro, também apelidada de Rua do Jardim, que 
limitava o jardim a Sul, para a sua inclusão na Avenida Rodrigues de Freitas. 

Tentou-se perceber que espaço ocuparia o jardim inicialmente, assim como o passeio que 
circundava o mesmo, e quanto dele foi destruído para permitir a continuidade da Avenida.

A realização do esquema da figura 13, levou-nos a questionar se não teria sido pertinente, 
aquando da criação do jardim, ter em consideração o desenvolvimento crescente da área, 
contemplando o potencial daquele espaço e alinhar o limite sul do jardim ao edifício da 
Biblioteca, assim como se fez a norte, evitando-se a destruição da simetria do jardim.

Já em 1830, a Rua do Reimão, na parte oriental, era um grande eixo de ligação da cidade 
para Gondomar. Essa importância foi evidenciada com a necessidade de demolição da 
parte sul do jardim para alargar e agregar a Rua de São Lázaro com a Rua do Reimão e 
assim criar uma grande avenida.   
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Legenda dos principais pontos da cidade
1. Jardim de São Lázaro
2. Praça dos Poveiros
3. Praça da Batalha e Igreja de S.to Ildefonso
4. Estação Porto São Bento
5. Largo Padrão das Almas
6. Campo 24 de Agosto
7. Largo Soares dos Reis
8. Cemitério do Prado do Repouso
9. Praça da Alegria
10. Alameda das Fontaínhas
11. Ponte Infante D. Henrique

4

3

2

1

9

10

11

7

8

6

5

Faculdade de Belas Artes da U. P. 
[anteriormente Palacete da família 
Forbes]

Colégio de Nossa Senhora da Esperança 
[anteriormente Hospital dos Lázaros e 
Recolhimento de Órfãs]

Biblioteca Pública Municipal do 
Porto [anteriormente Convento de 
Santo António da Cidade]

Vias que definem o quarteirão da Biblioteca
            Avenida Rodrigues de Freitas 
            Rua de São Victor 
            Rua D. João IV 
            Rua Morgado Mateus
            Rua Visconde de Bóbeda 

Fig. 14: Vista aérea e análise da autora destacando os principais pontos da cidade do Porto e as vias que definem o 
quarteirão da BPMP.

Fig. 15: Vista aérea com perspectiva de Norte - Avenida Rodrigues de Freitas e os edifícios públicos de relevância na 
envolvente próxima do jardim de São Lázaro. 
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1.1.5 Evolução do tecido urbano adjacente ao quarteirão da actual Biblioteca  
 (séculos XVIII - XX)

Nesta sub-capítulo, interessa-nos explorar os principais eixos viários deste quarteirão, 
verificar as principais alterações ocorridas no seu traçado, que sistema de ruas e avenidas o 
constituem, e que edifícios de interesse se relacionam com ele.

Actualmente São Lázaro insere-se num importante ponto da cidade: a nordeste o Campo 
24 de Agosto; a poente, São Bento; a sul, a ponte do Infante; a nascente, a Estação de 
Campanhã [fig.14].

Para conseguirmos chegar a um melhor entendimento de conjunto e das relações que se 
estabelecem na malha urbana actual, onde se insere a Biblioteca, utilizaremos o método da 
confrontação das partes com o todo e vice-versa.

Limitando a área a sul do Campo de São Lázaro, destacamos o estudo da Avenida Rodrigues 
de Freitas, um importante eixo nascente/poente que relaciona Campanhã, São Lázaro e 
São Bento. Inicialmente denominada Rua do Reimão e depois Rua de São Lázaro, foi ao 
longo desta rua, e mais tarde avenida, que se instalaram para além do Convento, o Palacete 
da família Forbes, o Hospital dos Lázaros e o Recolhimento de Órfãs. Presentemente, os 
três edifícios existentes, funcionam como pólos de cultura e educação que dialogam e se 
aproximam através do espaço público adjacente, neste caso a Avenida e o Jardim [fig.15].

Ainda a sul, consideramos pertinente o estudo da Rua de São Victor que estabelece a 
relação entre São Lázaro e a Praça da Alegria.

Na área a norte de São Lázaro salientamos a transformação da Rua Morgado de Mateus, 
primitivamente denominada de Rua do Mede Vinagre, mais tarde Rua da Murta, cujas 
transformações permitiram a comunicação directa entre São Lázaro e o Campo 24 de 
Agosto.

A nascente e a poente do quarteirão da Biblioteca iremos analisar a evolução das ruas 
Visconde de Bóbeda e D. João IV, respectivamente.
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Fig. 16: Regularização da Rua do Reimão (Av. Rodrigues de Freitas) até São Lázaro. Junção e sobreposição de duas 
plantas de 1795 de Teodoro Maldonado.

Fig. 17: Alinhamentos da Rua do Reimão (Av. Rodrigues de Freitas) e da continuação da Rua de São Victor - 1835. 
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Fig. 18: «Plano topográfico, levantado para regular o alinhamento do lado do sul da Rua de São Lázaro, seguindo a linha 
designada pelas letras A, B e C, no mesmo plano» - 1864.

Rua de S. Lázaro

Biblioteca

Fig. 19: Plano que representa a continuação da Rua de São Victor, desde a Praça da Alegria até ao 
Jardim de São Lázaro - Joaquim da Costa Lima Júnior - 1857.

Fig. 20: Alargamento da Rua de São Victor, desde a Praça da Alegria até ao Jardim de São Lázaro - 1869.
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- Avenida Rodrigues de Freitas:

Partindo da sobreposição e análise de duas das mais antigas plantas de São Lázaro, 
desenhadas por Teodoro Maldonado em 1795 [fig.16], ficamos a conhecer o traçado 
inicial da Avenida Rodrigues de Freitas. Esta foi sempre um importante eixo da cidade pela 
qual o arquitecto mostrou preocupação em regularizar a «estrada velha» e criar a «estrada 
do Reimão».

Mais tarde, em 1835 [fig.17], esta rua beneficia da destruição da parte sul da cerca do 
antigo Convento, o que permitiu regularizar a sua largura e rectificar o seu alinhamento.

Com os vários melhoramentos deste eixo e a sua transformação numa  importante avenida 
arborizada, começam a surgir vários palacetes, dos quais destacamos a construção do 
palacete da família Forbes, que hoje alberga a Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto. Nos anos seguintes, foram feitos alguns ajustes no seu alinhamento, não tão visíveis, 
mas que foram regularizando cada vez mais a avenida [fig.18].

Por volta de 1876, é feito o alargamento desta rua à custa da destruição de parte do 
jardim17, em frente ao Colégio de Nossa Senhora da Esperança, assumindo então o traçado 
da actual Avenida Rodrigues de Freitas. 

Esta Avenida, que limita a sul o quarteirão, foi e continua a ser um dos principais eixos de 
entrada e saída da cidade do Porto, ligando actualmente Campanhã (a nascente) à Praça 
da Batalha e a São Bento (a poente). 

Para além do jardim de São Lázaro, a Avenida é interceptada por uma sequência de ruas 
perpendiculares regulares, constituindo um eixo ao longo do qual se estabeleceram alguns 
edifícios públicos relevantes, que apresentaremos ao longo deste trabalho.

- Rua de São Victor:

A par da Avenida Rodrigues de Freitas é também estudada a Rua de São Victor que, a 
partir de 1835, passa a ligar o Campo de São Lázaro à Praça da Alegria [fig.17]. 
A regularização desta rua, que a tornou mais linear e directa, foi uma intenção que se 
prolongou por vários anos e só mais tarde, como podemos observar na última planta de 
1869, foi concluída [figs.19-20].
Presumimos que o motivo pelo atraso da sua regularização se prendeu com o facto de estar 
instalado neste eixo um grande número de casas/lotes e ilhas que teriam de ser demolidos 
para a sua concretização.

17 Mencionado anteriormente no capítulo 1.1.4 “Jardim de São Lázaro” [fig.12 - p.28].
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Fig. 21: Alinhamento da Rua Morgado de Mateus (aqui denominada de Rua do Mede Vinagre) - 1835.

Aqui descrita como «Travessa dos Capuchos», travessa esta cujo nome era 

desconhecido. É mais tarde denominada de «Rua Duquesa de Bragança» e 

actualmente é a Rua D. João IV.

Fig. 22: Alinhamento da Rua Morgado de Mateus (aqui denominada de Rua da Murta) - 1855. 

Rua da Murta

Biblioteca Cerca

Fig. 23: Projecto para a abertura da Rua Visconde de 
Bóbeda e de um edifício destinado a Academia de Belas 
Artes - Arq. Joaquim da Costa Lima Junior - 1840. 

Rua do Mede Vinagre

Fig. 24: Quarteirão em 1795 sem a actual Rua Visconde 
de Bóbeda. 

N
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- Rua Morgado de Mateus:

Esta rua era apelidada primitivamente Rua do Mede Vinagre, mais tarde Rua da Murta, e só 
em 1933 lhe atribuíram o nome actual Rua Morgado de Mateus. Era um eixo importante 
que estabelecia a relação entre o Campo de São Lázaro e o Poço das Patas ou Campo de 
Mijavelhas, actual Campo 24 de Agosto. 

Em 1835, com o Convento desactivado, esta rua foi redesenhada, tendo sido sacrificado 
o terreno do Convento (incluindo algumas casas e um laranjal da Cerca), resultando num
eixo contínuo equilibrado, com maior fluidez na ligação entre esses dois pontos [fig. 21]. 
Ao longo do tempo, a rua foi sendo sujeita a vários alinhamentos e reposicionamentos do 
edificado, para evitar um traçado irregular [fig.22].

- Rua Visconde de Bóbeda:

A mais recente das ruas do Campo de São Lázaro, que apesar da sua abertura ter sido 
proposta em 1840 [fig.23], nas traseiras do edifício da Biblioteca (nos terrenos que 
pertenceram à Cerca do extinto Convento), só em 1855 foi concretizada: «neste mesmo 
anno de 1855 abrio se huma rua há muitos anos projectada a travez da cerca do extincto 
Convento (...) e deo se o nome de Visconde de Bobeda (...).»18

Esta rua rompeu o quarteirão existente, com uma direcção norte/sul, perpendicular à 
actual avenida e de ligação entre a Rua do Reimão (Avenida Rodrigues de Freitas) e a Rua 
do Mede Vinagre (Rua Morgado de Mateus) [fig.24]. 

18 Henrique Duarte e Sousa Reis - Apontamentos para a verdadeira história antiga e moderna da Cidade do Porto: 
Manuscritos inéditos da BPMP [1872], Porto: BPMP, 1999, Vol. IV, p.109.
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Fig. 26: Proposta para prolongamento da Rua Duquesa de 
Bragança com ligação a São Lázaro - 1867.

Jardim São Lázaro Biblioteca

Fig. 25: Projecto para o alargamento da Travessa dos capuchos 
e regularização do Largo do Padrão das Almas - 1822.
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- Rua D. João IV:

O eixo a poente da Biblioteca, onde se situa a Rua D. João IV, foi sendo desenhado ao 
longo do século XIX. 

Inicialmente existia apenas a grande Praça de São Lázaro e a pequena «Travessa dos 
Capuchos», que permitia o atravessamento para o Sítio do Padrão das Almas, a norte do 
Convento.

A planta datada de 1822 [fig.25] representa o plano para a regularização  do alinhamento da 
travessa e destaca o edifício que terá de ser adaptado (demolindo-o parcial ou totalmente) 
para que a Travessa dos Capuchos deixe de ser de tão reduzidas dimensões, melhorando 
a ligação entre o Jardim de São Lázaro e a Rua Direita19 (hoje de Santo Ildefonso). Neste 
projecto é proposto um novo desenho do Largo do Padrão com o edificado a demolir, 
para criar um espaço equilibrado que consiguisse comportar as várias ruas, com direcções 
diversas, que confluem naquele largo.

Na sequência, surge o interesse em prolongar nesse alinhamento a norte, uma nova rua, 
a Rua Duquesa de Bragança [fig.26], e assim, em 1867, a travessa volta a ser alvo de 
estudo, com o intuito de ser alargada. Este eixo, integrando a Rua do Jardim, a Travessa 
dos Capuchos e a Rua Duquesa de Bragança, corresponde à actual Rua D. João IV, que 
estabelece a relação directa e regular entre o Jardim de São Lázaro e a parte superior da 
Cidade, a actual Rua da Alegria.

A análise dos projectos expostos permite concluir que os mesmos tiveram por intenção 
criar grandes eixos e respectivas ligações transversais e regularizar o tecido urbano, 
simplificando-o e dando-lhe uma nova lógica de conjunto. Parte deste tecido foi demolido 
e corrigido, tendo resultado nas actuais vias que formam esta àrea e que permitem uma 
comunicação mais fluida com a restante cidade.

Para isso, parte do tecido urbano existente foi demolido e corrigido e o resultado são as vias 
que actualmente formam esta área da Cidade e que comunicam facilmente com a restante.

19 Denominada Rua Direita por ser directa à saída da Cidade. Foi um eixos definidos em 1780 pela Junta das Obras 
Públicas do Porto.  



38 1.2 Construção e Fundação do Convento (1783)

1.2.1 Primeira Capela (1ª metade séc. XVIII)

1.2.2 Segunda Igreja (finais séc. XVIII) 

1.2.3 Terceira Igreja (inícios séc. XIX)

1.2.4 Autoria do Projecto
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1.2 Construção e Fundação do Convento (1783)

«Convento de Santo António da Cidade, pertencente aos religiosos menores reformados 
da província da Conceição, e fundado em mil setecentos e oitenta e três. Tem somente doze 
moradores por causa de não estarem acabados os seus dormitórios e claustro, cuja grandeza de 
alicerces e paredes promete que será um dos maiores conventos da cidade e casa capitular de 
província.»20 

O Convento foi construído para os Religiosos Franciscanos da Província da Conceição 
(popularmente apelidados de “antoninhos” ou “capuchos”) terem uma morada permanente 
no Porto, tendo sido o Campo de São Lázaro o lugar escolhido para a sua construção.

Esta decisão foi influenciada por factores vários, dos quais um se revelou determinante: o 
Aqueduto de “Mijavelhas” que atravessava todo o terreno de São Lázaro. Este importante 
elemento, a “água”, seria a base que permitiria a auto-subsistência dos religiosos no dia-
a-dia, essencial para o cultivo das hortas e criação dos animais nos terrenos da cerca em 
torno do Convento.

A fundação do Convento data de 1783 e a partir de 1791, como instituição canónica, 
recebe o nome de Real Convento de Santo António da Cidade.21

Os religiosos, desde que adquiriram o Convento, fizeram continuadamente obras de 
melhoramentos. Mas não chegaram a vê-lo concluído, uma vez que, em 1832, com a 
extinção das ordens religiosas, foram expulsos e forçados a abandoná-lo.

Durante os 52 anos que albergou os religiosos (1780-1832), o Convento possuiu três 
templos sucessivos, fundamentais para a percepção da história e evolução do edifício: o 
primeiro templo corresponde a uma capela e os dois seguintes a igrejas.22

20  Agostinho Rebelo da Costa - Descrição Topográfica e Histórica da Cidade do Porto, 3ª ed. Lisboa: Edições Frenesi, 
2001, p.108. 

21 António de Sousa Araújo “Os Franciscanos nos fins do séc. XVIII e princípios do séc. XIX : O Convento de Santo 
António da Cidade achegas para o seu estudo”, in: Bibliotheca Portucalensis, Porto, Nº7 (1992), p.48.

22   Esta distinção de nomenclatura tem como base o que distingue uma capela de uma igreja. Sob o ponto de vista 
formal, não há diferença entre igreja e capela, podendo até ter o mesmo tamanho e número de altares. Segundo a Igreja 
Católica, a diferença entre ambas é de caráter administrativo, regulada pelo direito canónico, sendo que o culto religioso 
diário ou dominical só ocorre na igreja.
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1.2.1  Primeira Capela (1ª metade séc. XVIII)

Dos três templos erguidos, o primeiro foi adquirido já construído e os outros dois foram 
edificados ao longo do tempo por ordem dos religiosos.

Não foi possível precisar a data da primeira Capela, construída por devoção de Dionísio 
Verney, mas sabe-se que em 1749 já se encontrava em construção «hua sumptuosa Capella, 
em sua propriedade que tem no Campo de Sam Lázaro»23. 

Durante a sua vida, Dionísio Verney conseguiu construir a Capela e um dormitório, mas 
não teve oportunidade de concluir o Convento feminino, antes de falecer em 1755.24

Desta capela, apelidada de Capela de Todos-os-Santos, sabemos que era de planta redonda 
(centrada) e tinha cinco altares: 

«no mesmo citio e campo de São Lazaro há uma nobre capella redonda publica e dedicada 
a Sam Dionizio que fundou hum droguista da cidade do Porto Dionizio Bernei aonde esta 
sepultado, tem nobres cazas que deixou por sua ultima determinação a varias ordens (...) tem 
cinco altares esta capella.»25

Herdadas por Maria Angélica Teresa (irmã do proprietário), a capela e a restante propriedade 
foram vendidas em 1776 a António José Mendes Guimarães, que morava também no 
Campo de São Lázaro.26 

Na altura da compra, as construções não se encontravam em bom estado: 

«se achava a dita capella muito arruinada por cauza de hum grande incêndio que nella houve 
e as cazas se achavão por acabar e muito danificadas», o que levou o novo proprietário 
a «reedificar a mesma capella» bem como mandar fazer «nas ditas cazas muitas obras de 
benfeitorias».27 

Os franciscanos da Província da Conceição pensavam numa Fundação Franciscana na 
cidade do Porto e, em 1778, solicitaram e conseguiram a licença para erigirem um hospício 
formal ou regular. Este, serviria não só de casa para os religiosos que viviam na cidade, 
mas também de abrigo a todos os que, passando por ela, se dirigiam para os conventos da 

23 Artur de Magalhães Basto - “Falam Velhos Manuscritos: os Verney e o Porto”, in O Primeiro de Janeiro, Porto (2 
Abr. 1954), p. 1-3.

24 Henrique Duarte e Sousa Reis - Apontamentos para a verdadeira história antiga e moderna da Cidade do Porto: 
Manuscritos inéditos da BPMP [1872], Porto: BPMP, 1999, Vol. IV, p. 99.

25 Joaquim Ferreira Alves - O Porto na época dos Almadas: arquitectura, obras públicas, Porto: Centro de História da 
U.P., 1988, p. 76.

26 António de Sousa Araújo - “Os Franciscanos nos fins do séc. XVIII e princípios do séc. XIX: O Convento de Santo 
António da Cidade achegas para o seu estudo”, in: Bibliotheca Portucalensis, Porto, Nº7 (1992), p.43.

27 Joaquim Ferreira Alves - “O Convento de Santo António da Cidade e a Arquitectura no Porto na segunda metade 
do séc. XVIII”, in Bibliotheca Portucalensis, Porto, Nº7 (1992), p. 87.



42 Legenda fig.27:

1. Dormitório do Convento Feminino - possível localização
2. Casa adquirida pelos Religiosos orientada para sul - possível localização
3. Casa e quintal adquirida pelos religiosos orientada para norte
4. Propriedade privada - Casa e quintal de António Pereira
5. “Nora” - Poço
6. “Terras do Cirne” - Terrenos pertencentes à família Cirne
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com base na planta de 1795 divisao interior do quarteirao e 1835 para o contorno mais rigoroso do quarteirao
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Fig. 27:  Planta interpretativa da autora, do desenvolvimento do Convento em 1780. 
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Fig. 28: Fachada principal do Convento de Santo António da Cidade - 1833. Entre a Igreja e o Convente, sinalizada a 
vermelho, está representada uma fachada rococó possivelmente pertencente ao antigo Dormitório Feminino ainda por 
demolir.
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Província. 

Desta forma, resolveriam a situação provisória de residirem em casas arrendadas na Rua de 
Santa Catarina. A única obrigação que deveria incluir seria de terem uma capela pública 
e portaria.28

Assim, em 1780, os religiosos compraram a António Guimarães as propriedades que 
possuía no Campo de São Lázaro. A descrição desta compra permite-nos esclarecer a 
localização geral onde estava implantada a Capela. Tratava-se de:

«(...) hua capella publica [a vermelho na fig.27] com cazas místicas a ella que fazem frente 
para o dito Campo de S. Lázaro, e outras cazas que ficão para a parte da rua que vay do mesmo 
Campo para a ponte das Patas [nº3 fig.27] e mais outra caza terrea que fica para a parte da 
rua que vay para o Reymão [nº 2 fig.27] e de toda a terra do quintal das referidas cazas com 
seus poços de agoa, e mais pertenças (...)».29

Nesse mesmo ano, os “antoninhos” mudam-se para estas instalações e  utilizam a capela de 
Dionísio Verney para local de culto. Rapidamente se iniciam as obras de transformação das 
propriedades compradas para um edifício conventual que viria a ser, segundo Agostinho 
Rebelo da Costa, «um dos maiores Conventos da cidade».30

Na figura 27, tentamos representar aproximadamente o quarteirão por volta de 1780: a 
área possível de ocupação da capela (sem especificar a sua dimensão), uma hipótese da 
localização do dormitório das religiosas correspondente à fachada rococó do desenho de 
Vilanova e as casas que faziam parte da compra dos religiosos. 

Seguimos a teoria construída por Joaquim Ferreira Alves, a partir da análise do desenho 
de Joaquim Vilanova quanto à fachada existente entre a igreja (a terceira a ser construída) 
e o convento, de que corresponderia a uma das casas adquiridas pelos religiosos [fig.28]: 

«na continuação da torre da igreja, existe uma fachada, cujas janelas do primeiro piso 
apresentam um recorte de gosto rococó, que deveria pertencer à casa que os religiosos compraram 
em 1780. No seguimento desta, surge outra fachada de grande sobriedade, excepto na portada 
e janelas de sacada, que pertencia à estrutura conventual, construída pelos Religiosos Menores 
Reformados da Província da Imaculada Conceição.»31

Julgamos que a possível localização do dormitório, cuja existência está documentalmente 

28 Joaquim Ferreira Alves - “O Convento de Santo António da Cidade e a Arquitectura no Porto na segunda metade 
do séc. XVIII”, in Bibliotheca Portucalensis, Porto, Nº7 (1992), p. 25.

29 Joaquim Ferreira Alves - O Porto na época dos Almadas: arquitectura, obras públicas, Porto: Centro de História da 
U.P., 1988, p. 86.

30  Agostinho Rebelo da Costa - Descrição Topográfica e Histórica da Cidade do Porto, 3ª ed. Lisboa: Edições Frenesi, 
2001, p. 108. 

31 Joaquim Ferreira Alves - “O Convento de Santo António da Cidade e a Arquitectura no Porto na segunda metade 
do séc. XVIII”, in Bibliotheca Portucalensis, Porto, Nº7 (1992), p. 88.



44

GSEducationalVersion

Fig. 29:   Planta interpretativa da autora, do desenvolvimento do Convento em 1785.

Legenda fig.29:
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Fig. 30:  Planta da Igreja dos Clérigos - Nicolau Nasoni - 1732. N
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comprovada, seria adjacente à Capela e a sua fachada pode ser a representada no desenho 
de Joaquim Vilanova (veja-se na planta da figura 27 a representação da estrutura que 
coincide com esta fachada). 

1.2.2 Segunda Igreja (finais séc. XVIII)

Os religiosos cedo começaram a sentir que nem as casas nem a Capela de Todos-os-Santos 
satisfaziam as suas necessidades. 

Sousa Reis relata nos seus “Apontamentos para a verdadeira história antiga e moderna da 
Cidade do Porto” que estes novos donos, parecendo-lhes pequena a capela, ampliaram-na, 
e mais tarde, mandaram construir uma outra, de “forma redonda”, para receber a clarabóia 
do corpo da Igreja dos Clérigos que haviam adquirido: 

«era pequena a Capella do Recolhimento de Bernes [Verney], e por isso a ampliaraõ, e como 
tivesse sido apeiada a grande claraboia que primitivamente teve o corpo da Igreja dos Clérigos, 
cuja abobeda rachou com o seu pezo, os Padres de Santo Antonio comprando-a a collocaraõ no 
corpo do seu novo templo, que por essa cauza mandaraõ construir quazi de forma redonda.»32

Esta informação dá-nos uma ideia das dimensões desta segunda igreja [fig.29], edificada 
à imagem da dos Clérigos [fig.30], com uma nave de forma idêntica, para suportar a 
abóbada elíptica que havia sido daquela igreja.

A data do início da construção desta igreja é desconhecida, no entanto, sabe-se que em 
1785 a comunidade religiosa foi ofertada com uma pedreira na Quinta da Fraga (nas 
Fontaínhas), para dela ser extraída a pedra necessária para a continuação das obras.33

Contudo, esta segunda igreja, também não teve grande longevidade, dando lugar a um 
novo templo, de generosas proporções, nesse mesmo local, como refere Sousa Reis: 

Esta igreja [a segunda] já se achava demolida quazi inteiramente, quando forão extinctas as 
Ordens Regulares [1834], pois hum gigantesco templo [3ª igreja] de que deixaraõ a Capella 
mor acabada, e parte do restante edifício muito adiantado, havia substituído a pequenez da 
segunda Capella ali erecta.34

32 Henrique Duarte e Sousa Reis - Apontamentos para a verdadeira história antiga e moderna da Cidade do Porto: 
Manuscritos inéditos da BPMP [1872], Porto: BPMP, 1999,Vol. IV, p. 103.

33 Biblioteca Pública Municipal Porto - O Convento de Santo António da Cidade: Exposição no 150º aniversário da 
instalação definitiva e da abertura oficial da Biblioteca Pública Municipal do Porto, Porto: BPMP, 1992, p.31.  

34 Cit. por Artur de Magalhães Basto - “Falam Velhos Manuscritos: Os três sucessivos templos do Convento de Santo 
António da Cidade”, in O Primeiro de Janeiro, Porto (23 Abr. 1954), p.1-3.
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Legenda fig.31:

 

GSEducationalVersionGSEducationalVersion
GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

Estrutura existente
Hipótese de estrutura do edifício do Convento concluído
Linha de água subterrânea do «aqueduto de Mijavelhas»

Habitações pré-existentes
Zona de implantação da 3ª igreja
Terrenos particulares
Terreno dos Religiosos - «Cerca»

Fig. 32: A 2ª igreja - Planta 
parcial da cidade - 1795, 
Teodoro Maldonado. 
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Fig. 33: A 2ª igreja - Planta 
parcial da cidade - 1813, 
George Balck. 
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Fig. 34: A 2ª Igreja - Planta 
parcial da cidade - 1824, 
José Paiva. 
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Fig. 35: A 3ª Igreja - Planta 
parcial da cidade - 1833, 
William Clarke.
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Fig. 31: Planta interpretativa da autora, do desenvolvimento do Convento entre 1832-1834.
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1.2.3 Terceira Igreja (inícios séc. XIX)

A construção da última igreja [fig.31] deste convento nunca chegou a ser terminada. 
Porém, sabemos que em 1832 estaria muito adiantada e a capela-mor ainda inacabada. 

Documentação escrita, datada de 1876, refere que esta igreja já se encontrava quase toda 
arrasada, restando apenas a “sumptuosa capela-mor, de formosa cantaria, mas destelhada 
e profanada”35, e quando a Biblioteca e o Ateneu Portuense quando foram instalados no 
edifício do Convento, «as obras de adaptação fizeram desaparecer, quase por completo, a 
anterior estrutura.»36

O desenho de Joaquim Vitória Vilanova, datado de 1833 [fig.28 - p.42], representa com 
rigor a fachada do Convento existente à época, sendo visível que a terceira igreja ocupa o 
mesmo espaço que a segunda. 

A análise e confrontação documental permite-nos concluir que as três igrejas foram erguidas 
exactamente no mesmo sítio, a norte do terreno de S. Lázaro e de frente para o actual 
jardim, e que a extinção das Ordens Religiosas, em 1834, interrompeu a construção da 
nova igreja e a conclusão do restante edifício do Convento, conduzindo ao seu abandono.

Embora saibamos que as dimensões das três igrejas eram díspares, consequência das 
modificações de que foram alvo ao longo dos anos, não conseguimos identificar as últimas 
duas nas plantas topográficas da época. 

Na falta dessa identificação inequívoca, avançamos com as seguintes hipóteses: 

- na planta de Teodoro Maldonado de 1795 [fig.32], supomos que a igreja representada 
seja a segunda, tendo em conta documentos da época que referem que esta estava em 
construção em 1785;

- na «Planta redonda» de 1813 [fig.33], com base na data, e apesar da reduzida dimensão 
da sua representação, pensamos tratar-se também da segunda igreja;

- na planta de 1824 [fig.34], ainda que sem qualquer fundamento factual ou documental, 
e ignorando a data do início da construção da terceira, julgamos ser igualmente a segunda;

- na planta de 1833 [fig.35] terá havido, por parte do autor, um erro de escala na representação 
da terceira igreja, um “gigantesco templo” (como é descrita pela documentação), e na 
época já abandonada. A figuração da igreja que aí se pode ver pelas semelhanças que 
apresenta, parece ter-se baseado na planta de George Balck, de 1813.

Em 2010, a Biblioteca Pública Municipal do Porto adquiriu em leilão um documento 

35 Artur de Magalhães Basto - “Falam Velhos Manuscritos: os Verney e o Porto”, in O Primeiro de Janeiro, Porto (2 
Abr. 1954),p. 1-3.

36 Biblioteca Pública Municipal Porto - O Convento de Santo António da Cidade: Exposição no 150º aniversário da 
instalação definitiva e da abertura oficial da Biblioteca Pública Municipal do Porto, Porto: BPMP, 1992, p. 63. 
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Fig. 36: Axonometria do Convento - Proposta que não chegou a ser concluída, c.1830. 
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com uma representação axonométrica do projecto não concluído do Convento de Santo 
António da Cidade, sem data, mas que, provavelmente, será muito próxima de 1830 
[fig.36].

É um desenho que não é rigoroso, nomeadamente a nível da perspectiva, provavelmente 
feito pelo empreiteiro da obra.  O grande nível de detalhe que apresenta permite obter 
mais informações quanto ao espaço a ocupar pela terceira igreja e a leitura da sua legenda 
programática esclarece muitas dúvidas.

Este desenho revela-se uma peça importante ao permitir testar alçados que ajudam a 
compreender a transformação do Convento em Biblioteca e essencial para a percepção 
do projecto final do Convento, incluindo o “gigantesco templo” que não chegou a ser 
concluído.

A igreja na axonometria é desenhada com duas torres sineiras, enquanto no desenho de 
Joaquim Vilanova sabemos que apenas uma foi construída. Por esta razão e por a fachada 
ter uma linguagem descontínua, supomos  que a axonometria não passou de uma intenção 
para a construção do Convento, um projecto que nunca chegou a ser materializado.

A partir de três fontes, idealizamos um projecto que consideramos estar muito perto do 
que poderia ter sido este convento concluído: o desenho rigoroso de Joaquim Vilanova, 
que representa o edifício existente em 1833; a axonometria que representa o projecto 
na totalidade, mas que não chegou a ser concluído; e os documentos apresentados no 
capítulo “O Convento Abandonado”, referentes à estrutura que permaneceu depois do 
abandono e destruição do Convento. 

No desenho de Vilanova constatamos a presença de uma construção a norte da igreja, que 
pela sua altura e pelo desenho da fachada, parece tratar-se de um edifício recuado que não 
pertence ao Convento. Quando o Convento foi abandonado, todo o braço a norte, que 
se prolonga para nascente, não tinha sido iniciado, a igreja ficou apenas com uma torre 
sineira e, muito provavelmente, a enfermaria nunca chegou a existir.
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Nos desenhos da figura 37, representamos uma hipótese da estrutura do Convento, 
utilizando fundamentalmente como referência a axonometria existente do século XIX. 
Com esta proposta pretendemos representar o volume e a distribuição dos espaços, se a 
construção do Convento tivesse sido concluida. Assim, sugerimos um volume a norte, que 
se prolonga para nascente e que se destinava à enfermaria, e que cria uma simetria com o 
volume a sul, onde estariam instalados o Refeitório, a Sala De Profundis37, a Cozinha e a 
Despensa.

Nos finais do século XVIII, relata o padre Agostinho Rebelo da Costa que o Convento de 
Santo António da Cidade tinha «somente doze moradores por causa de não estarem acabados 
os seus dormitórios e claustro».38 Tendo como base este texto e os vestígios existentes na 
estrutura actual, tentamos incluir no piso 2, pelo menos doze celas orientadas para o 
claustro. 

Sabe-se que a “Sala De Profundis”, se situava a norte da escadaria do Convento [ponto 12 
fig.37], mas através da axonometria suspeitamos que estariam a pensar deslocá-la para o 
espaço disponível entre o refeitório e a cozinha [ponto 9a fig.37] .

A indefinição do piso 3 do Convento, deve-se à inexistência de muitos espaços que ainda 
se encontravam em construção (e nem chegaram a existir) e por esse motivo não realizamos 
essa planta.

37   A Sala de Profundis, era um espaço pertencente aos conventos, que funcionava como ante-câmara do Refeitório, 
onde os religiosos faziam orações antes das suas refeições. 

38 Agostinho Rebelo da Costa - Descrição Topográfica e Histórica da Cidade do Porto, 3ª ed. Lisboa: Edições Frenesi, 
2001, p.108. 
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Fig. 38: Fachada do Mosteiro de São 
Bento de Avé-Maria, Porto.

Fig. 39: Fachada da Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo, Porto.
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1.2.4 Autoria do Projecto

O autor do projecto deste edifício conventual é desconhecido.

Joaquim Ferreira Alves, classifica a arquitectura do Convento de Santo António da Cidade  
como sendo tardo barroca e afirma que «era tanto na fachada da sua igreja, como nos remates 
das suas portadas, um edifício onde o rococó se manifesta plenamente».39

Perfilhamos duas hipóteses estudadas por Joaquim Ferreira Alves (1992) que nos 
aproximam do autor do projecto: 

- O autor poderá ser o mesmo da Igreja do Mosteiro de São Bento de Avé-Maria [fig.38], 
construída entre 1784 e 94 e destruída nos finais do século XIX, o «mestre pedreiro 
arquitecto» Manuel Álvares. 
O traçado deste edifício está muito próximo do traçado da fachada da Igreja do Convento 
de Santo António da Cidade. A hipótese deste arquitecto também estar ligado ao projecto 
do Palácio Episcopal e directa ou indirectamente ao Convento é muito forte;

- A segunda hipótese prende-se com a igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do 
Carmo [fig.39], construída entre 1756 e 1768, da autoria do arquitecto José Figueiredo 
Seixas. O Convento de Santo António da Cidade, tal como nos mostra Joaquim Vilanova40, 
apresenta parecenças estilísticas e estruturais com a sua congénere barroca (com elementos 
decorativos rococós). 

A Cidade, nesta época, “fervilhava” de construções religiosas e civis, o que, muito 
naturalmente, exigiria uma movimentação de arquitectos, empreiteiros e artistas reflectida 
na marca que cada um teria nos projectos da Cidade. A este propósito, não podemos 
deixar de notar a influência do estilo “barroco Italiano” criado por Nicolau Nasoni (1691-
1773) visível nas três igrejas acima mencionadas.

39 Joaquim Jaime B. Ferreira Alves “O Convento de Santo António da Cidade e a Arquitectura no Porto na segunda 
metade do séc. XVIII”, in Bibliotheca Portucalensis, Porto, Nº7 (1992), págs. 88-89.

40 Joaquim Vilanova (1792-1850) foi pintor, desenhador, gravador e litógrafo portuense, e foi principalmente nesta 
última arte, a Litografia, que o artista mais se evidenciou. 



54 1.3  O Convento Abandonado (1832)

1.3.1  Vestígios do antigo Convento na actual Biblioteca



55

1.3  O Convento Abandonado (1832)

A história do Convento de Santo António e da sua comunidade franciscana foi naturalmente 
marcada pelos acontecimentos político-militares da época.

Durante a Guerra Peninsular (1807-1814), vulgarmente conhecida em Portugal como o 
período das Invasões Francesas, o Convento albergou um hospital militar improvisado, 
e na Guerra Civil Portuguesa (1828-1834) travada entre liberais e absolutistas, serviu de 
aquartelamento das tropas liberais, acabando por ser definitivamente abandonado pelos 
religiosos em 1832.41 

Considerado por muitos como «um dos mais negros anos da História do Porto», o cerco 
militar imposto pelas tropas absolutistas de D. Miguel resultou em «combates fratricidas, 
milhares de mortos e feridos, bombardeamentos, incêndios devastadores, fome, peste...». No 
entanto, o Porto conseguiu «resistir e, sem qualquer ajuda do exterior, rompera o Cerco e 
assegurava a vitória de D. Pedro e da causa Liberal. (...)Caracterizado por Almeida Garrett 
como o momento em que “Portugal velho acaba e o novo começa”, o Cerco do Porto marcou, 
com efeito, o início do fim definitivo do absolutismo no nosso país, assegurando a implantação 
de um regime liberal e moldando os destinos do Portugal Contemporâneo.»42

Por decisão do Governo Liberal, de extinguir os «Institutos Regulares» (Conventos) e 
com a entrada do exército Libertador na Cidade em 1832, os religiosos foram obrigados a 
abandonar o Convento. 

Os conventos foram entregues à Fazenda Nacional [actual Ministério das Finanças] que 
no cumprimento da legislação criada para o efeito, tomou posse de todas as propriedades 
religiosas e transferiu-as para os bens nacionais.43

O desaparecimento de muitos documentos foi outra das consequências do Cerco, já que 
os seus legítimos possuidores, «nas pressas em que se viram, nem cuidaram de saber deles ou 
nem sequer tiveram tempo ou sítio para onde os pudessem levar ou “agasalhar”».44

Por esse motivo, também é escassa a documentação acerca do Convento de Santo António 
da Cidade.

Depois de os religiosos saírem do Convento, tropas inglesas e francesas, que combateram 

41 António de Sousa Araújo - “Os Franciscanos nos fins do séc. XVIII e princípios do séc. XIX : O Convento de Santo 
António da Cidade achegas para o seu estudo”, in: Bibliotheca Portucalensis, Porto, Nº7 (1992), p. 30-31.

42 Joel Cleto - 175 Anos da Libertação da Cidade: O Cerco do Porto na toponímia. [Disponível na Internet: scribd.com/
joel.cleto678]. 

43 Biblioteca Pública Municipal do Porto - O Convento de Santo António da Cidade: Exposição no 150. º aniversário da 
instalação definitiva e da abertura oficial da Biblioteca Pública Municipal do Porto, Porto: BPMP, 1992, p. 14.

44 António de Sousa Araújo - “Os Franciscanos nos fins do séc. XVIII e princípios do séc. XIX : O Convento de Santo 
António da Cidade achegas para o seu estudo”, in: Bibliotheca Portucalensis, Porto, Nº7 (1992), p. 30.
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Fig. 40: Hospício de Santo António do Vale da Piedade na 
Cordoaria que albergou a Biblioteca do Porto até 1842 - 
Área ocupada actualmente pelo Palácio da Justiça.

Fig. 41: O Convento abandonado em 1834 - Planta, Alçado e Corte.

Corte AB

Alçado Sul

Planta do Convento 
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ao lado dos liberais, invadiram-no e abandonaram-no depois de terem feito nele grandes 
estragos.45

O antigo Convento de Santo António da Cidade entrou num tempo de indefinição 
programática, com a construção da terceira igreja e as obras do restante edifício inacabadas. 

Porém, esta indefinição não durou muito tempo porque, em 1833, João Baptista Ribeiro46 
recebe ordens de D. Pedro IV para apresentar informação circunstanciada do espólio dos 
conventos abandonados, com intenção de estabelecer na Cidade um Museu de Pinturas e 
transferir a Biblioteca Pública, instalada provisoriamente no Hospício de Santo António 
do Vale da Piedade na Cordoaria [fig. 40] e mais tarde no Paço Episcopal, para um edifício 
mais espaçoso.47

O edifício escolhido foi o Convento de Santo António da Cidade, em S. Lázaro, cuja igreja 
se estava «renovando com explendor magestoso»48. No ano seguinte, o Prefeito da Província do 
Douro, Manuel Gonçalves de Miranda, envia ao Ministério do Reino» desenhos rigorosos 
[fig. 41] e o orçamento das despesas para estabelecer o Museu de Pinturas e a Biblioteca 
no edifício do antigo Convento.49  

A intenção de Manuel Miranda seria de instalar no edifício de São Lázaro a Biblioteca, 
o Museu e uma Sociedade Promotora da Indústria, sendo o conjunto enquadrado pelo
jardim que serviria de recreio e de instrucção: 

«esta praça no plano das de Londres, porém com a riqueza vegetal que áquellas não permite o 
clima, servirá ao mesmo tempo de Passeio Público e Jardim de Recreio, e também de instrucção, 
por quanto n’elle serão distribuidas por ordem as plantas, cuja applicação é mais usual na 
Agricultura, nas Artes e na Pharmacia.»50

A planta referida [fig.41] veio a ser fundamental para o nosso desenho da hipotética planta 
do Convento concluído, assim como da localização da Igreja. Nesta planta, são visíveis os 
arranques de uma estrutura e uns pequenos degraus que, muito provavelmente, davam 
acesso ao altar mor da Igreja e, ainda, uma marcação de escadas, no local onde estaria 
situada a torre sineira.

45 António de Sousa Araújo - “Os Franciscanos nos fins do séc. XVIII e princípios do séc. XIX : O Convento de Santo 
António da Cidade achegas para o seu estudo”, in: Bibliotheca Portucalensis, Porto, Nº7 (1992), p. 33.

46 João Baptista Ribeiro (1790-1868) foi pintor e director da Academia Politécnica do Porto.

47   Luís Cabral; Maria Adelaide Meireles - Tesouros da Biblioteca Pública Municipal do Porto, Lisboa: INAPA, 1998, 
p.17. 

48 Joaquim Jaime B. Ferreira Alves - “O Convento de Santo António da Cidade e a Arquitectura no Porto na segunda 
metade do séc. XVIII”, in Bibliotheca Portucalensis, Porto, Nº7 (1992), p. 64.

49 Idem ibidem, p. 45.

50 Biblioteca Pública Municipal do Porto - O Convento de Santo António da Cidade: Exposição no 150. º aniversário da 
instalação definitiva e da abertura oficial da Biblioteca Pública Municipal do Porto, Porto: BPMP, 1992, p.25. 



58

Fig. 42: Esquema da autora com intersecção de elementos e análise comparativa entre plantas e alçado principal do 
Convento.

10m 30m

GSEducationalVersion

Actual Alçado principal - poente

Intersecção da planta do Convento 
abandonado em 1834, com a planta 
actual da Biblioteca completando a 
norte e sobreposição do desenho 
da autora (a cor avermelhada) do 
que seria o espaço ocupado pela 
terceira igreja quando concluída. 

Alçado principal do desenho de 
Vilanova de 1833

Alçado principal da Axonometria (s/
autor e s/ data)

             Estrutura do Convento  
             Estrutura hipotética da igreja
             Estrutura séc. XX 
             Alinhamentos

G
SEducationalVersion

Legenda:

Escala Gráfica:

N



59

1.3.1  Vestígios do antigo Convento na actual Biblioteca

As obras constantes no edifício ao longo dos anos introduziram grandes alterações, mas a 
estrutura base do antigo Convento ainda é hoje reconhecível e dominante.

Tentamos cruzar vários elementos para perceber com mais rigor o que ainda existe do 
antigo convento e distinguir as subsequentes construções de adaptação a que o edifício foi 
sujeito.

O desenho do Convento em 1833, da autoria de Vilanova, não corresponde à planta do 
Convento Abandonado em 1834. Nesta última, nota-se que o edifício tem menos vãos no 
nível térreo, provavelmente, em consequência da uniformização da fachada e respectivo 
entaipamento de vãos, após a demolição do dormitório que Verney construiu, e que, na 
nossa opinião, ali se situaria.

Comparativamente com o alçado actual, também não há correspondência de vãos, 
notando-se que uns foram abertos e outros eliminados e que a porta de entrada do edifício 
foi deslocada mais para sul, em simetria com o novo edificado.

Em geral, a estrutura do conjunto manteve-se. A nível formal, as alterações mais profundas 
verificam-se na ala norte onde a estrutura foi reconstruída com uma nova forma e direcção.

No conjunto da figura 42, assiste-se a três momentos simultâneos que correspondem às 
seguintes alterações formais:

- o Convento abandonado em 1834, com um desenho incompleto, com a ala norte 
inacabada e parcialmente destruída;

- a imagem do conjunto conventual, como era pretendido pelos religiosos (Igreja e 
Convento completos), ao qual se sobrepôs um desenho hipotético (a nossa interpretação) 
do espaço a ocupar pela igreja;

- a planta actual da Biblioteca, onde é possível perceber a área onde se situaria a Igreja e a 
nova forma da ala a norte, reconstruída em 1902.

Testou-se outras sobreposições e sentiu-se alguma dificuldade em relacionar os desenhos, 
alguns deles feitos à “mão livre” representando a ideia do que seria o edifício e onde o rigor 
era dispensável.

Assim, para se desenhar a Igreja, optou-se por seguir o eixo da entrada da Igreja representada 
no desenho de Vilanova e com a estrutura existente do Convento abandonado (planta de 
1834), construíu-se uma simetria que correspondesse à axonometria do Convento, onde 
estão representadas duas torres sineiras. Apesar do esforço para conciliar estes elementos, 
alguns não coincidem, como por exemplo o comprimento da fachada representada no 
desenho axonométrico, não coincide com a planta composta por sobreposições - a planta 
do convento abandonado em 1834, completado a norte com planta actual da Biblioteca 
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GSEducationalVersion

Fig. 43: Esquema da Autora intersectando a planta actual da Biblioteca com a estrutura hipotética da Igreja, a vermelho.
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e sobreposição do desenho da autora do que seria o espaço ocupado pela terceira igreja 
quando concluída [fig.43]. 

Optou-se por representar o edifício actual e sobrepôr o desenho da Igreja completa e assim 
perceber a sua inserção no conjunto e na envolvente. Com estes desenhos, conseguiu-se 
comprovar, que contrariamente a algumas teorias, a Igreja não foi demolida para criar a 
Rua Morgado de Mateus, visto que nunca ocupou parte desta rua. A demolição da Igreja, 
muito provavelmente, teve como base a necessidade de regularizar o exterior do edifício, 
criar uma simetria na fachada e expandir o edificado no sentido da Rua Morgado de 
Mateus, para melhorar as condições e a capacidade dos depósitos e espaços de leitura.

Retomando a referência dos alçados, destacou-se o alçado a sul, orientado para a Avenida 
Rodrigues de Freitas, onde ainda existem as arcadas da varanda coberta dos frades que terão 
sido encerradas com vidro em 1836 para albergar uma sala.51 Nos últimos vinte anos tem 
funcionado como sala de catálogo e sala de leitura em livre acesso, mais concretamente, 
nesta última função, de 2000 até aos dias de hoje. Comparando o alçado de 1834 e o 
actual, constatou-se que muitos vãos foram eliminados e/ou transformados [fig.44].

Nesta ala existiu ao nível do rés-do-chão, na fachada orientada para a Avenida Rodrigues 
de Freitas, o Refeitório e a Cozinha, mantendo-se ainda a porta de acesso à Rua do Reimão 
[fig.45 e assinalado na planta] e no interior é ainda visível o púlpito [fig.46 e assinalado na 
planta]. Neste púlpito, era feita diariamente, durante as refeições, a leitura sacra por um 
frade. Quando o espaço foi transformado em depósito de publicações periódicas para a 
Biblioteca, foi dividido em dois pisos por uma estrutura metálica e interditado ao público.

A nascente do claustro, ainda no piso térreo, encontra-se um espaço apelidado de 
“capela”, actual sala de Exposições [fig.47], de forma rectangular e com orientação norte/
sul, destacando-se pelo seu tecto abôbadado e pela existência de um lavatório em pedra, 
ricamente trabalhada, no topo sul [fig.48 e assinalada na planta]. Esta “capela” não deve 
ser confundida com a capela redonda de Dionísio Verney.

A hipótese de se tratar dessa capela é rapidamente excluída, pois sabe-se que a primeira 
capela, assim como as igrejas que lhe sucederam, faziam frente com o actual jardim e 
as duas primeiras que se ergueram tinham forma arredondada e dimensões reduzidas. 
Também não parece ter sido uma dependência de apoio, dada a sua localização estar a 
grande distância do lugar onde se situaram.

Considerou-se a hipótese de ser uma dependência de apoio à terceira igreja, que se estendia 
na ala norte do claustro e cuja sobrevivência se deve provavelmente à sua boa posição no 
conjunto, acrescido do bom estado de conservação que apresenta.

51 Henrique Duarte e Sousa Reis - Apontamentos para a verdadeira história antiga e moderna da Cidade do Porto: 
Manuscritos inéditos da BPMP [1872], Porto: BPMP, 1999, vol. V, p. 182.
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Fig. 49: Inscrição numa pedra do pavimento do claustro (número 1) 
junto à porta da “capela”. 

Fig. 50: Escadaria de acesso ao 
piso 2. 

Fig. 51: Fachada nascente - possível localização das celas dos frades 
no piso 2 e 3. 

Fig. 52: Espaço das antigas 
celas dos frades orientadas 
para nascente, no piso 3.

Fig. 53: O Claustro.
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Através dos registos das sepulturas abertas naquele Convento, foi possível determinar a 
função exacta daquele espaço. 

Entre 1785 e 1832 foram abertas várias sepulturas no corpo e no altar mor da Igreja e 
26 nas quadras do claustro. A primeira sepultura no claustro é referida nesses registos e 
localizada ao sair da porta do “De Profundis”.52

Como todas as sepulturas se encontram numeradas foi possível confirmar a localização da 
sepultura nº1 [fig.49], junto à porta da actual sala de Exposições, vulgarmente conhecida 
como “capela”.

Em conclusão, este espaço seria uma dependência conventual onde, segundo o crítico de 
arte William Beckford (1787): «antes de cada refeição os monges, de pé, em solene postura 
alinhados em volta da sala, meditam silenciosos e oferecem a Deus as suas preces pela salvação 
dos que os precederam naqueles lugares».53 

Este ritual dos frades, antes de se dirigirem ao refeitório, devia ser antecedido, com 
grande probabilidade, da lavagem das mãos na pia de pedra existente neste espaço, e das 
orações antes da refeição, na “sala De Profundis”, onde o principal salmo rezado era o “De 
Profundis”. Este espaço, que em tempos serviu de oficina do professor da Escola de Belas 
Artes do Porto, Rodolfo Pinto do Couto, hoje funciona como sala de exposições.

Ainda a nascente do claustro, mantém-se a primitiva escadaria do edifício [fig.50]. No 
piso 2 sobreviveram umas divisões de reduzidas dimensões, orientadas para o interior do 
quarteirão, que certamente pertenciam às celas dos frades, agora com os vãos entaipados, 
e utilizadas como espaços para equipamentos especiais [figs. 51 e 52]: «(...) os gabinetes [da 
biblioteca] voltados á parte do Nascente, e olhão para a pequena cerca do extincto Convento 
(...) aonde se conservão ainda vestigios da extincta habitação religiosa, ressentindo-se na divisão 
da maneira por que erão talhados os estreitissimos cobiculos dos Frades».54

As restantes estruturas das pequenas celas dos frades no piso 3, orientadas para o claustro, 
foram demolidas, tendo sido a área transformada numa ampla sala de depósitos.

Quanto ao claustro [fig.53], torna-se perceptível a fidelidade ao traço original, integrado 
facilmente nas novas funções e, por isso, pouco modificado. A principal intervenção no 
claustro foi a aplicação de vidro nos vãos das arcadas, resguardando das adversidades do 
clima todos os que utilizam este espaço.

52 Biblioteca Pública Municipal do Porto - O Convento de Santo António da Cidade: Exposição no 150. º aniversário da 
instalação definitiva e da abertura oficial da Biblioteca Pública Municipal do Porto, Porto: BPMP, 1992, p. 35.

53 Monumento de Mafra Virtual - Visitas Guiadas: Refeitórios e Dependências Anexas. [Disponível na Internet: cesdies.
net/monumento-de-mafra-virtual]

54 Henrique Duarte e Sousa Reis -  Apontamentos para a verdadeira história antiga e moderna da Cidade do Porto: 
Manuscritos inéditos da BPMP [1872], Porto: BPMP, 1999, vol. IV, p. 50.
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1.4 Transformação em Biblioteca (1839)

Em Portugal, no período anterior à criação da BPMP, existiam apenas  duas  bibliotecas 
de carácter público: a Biblioteca Nacional de Lisboa (inaugurada em 1796) e a Biblioteca 
Pública de Évora (inaugurada em 1815). 

Apesar de existirem algumas bibliotecas privadas na cidade do Porto55, que facultavam o 
seu acesso aos estudiosos, tornava-se necessário colmatar a falta de uma biblioteca pública 
na 2ª cidade mais importante do País.

A ideia de biblioteca defendida pelo Liberalismo, baseava-se no princípio de biblioteca 
como serviço, espaço de cultura e instrução pública, por oposição ao modelo Absolutista, 
de uma ideia de biblioteca para as elites e de espaço privilegiado de reflexão.

Sendo a educação e a cultura apostas fundamentais do novo regime, o decreto da fundação 
da BPMP, constitui uma importante peça legislativa, a começar pelo relatório assinado 
por Cândido José Xavier, Ministro do Reino, que inicia o seu discurso afirmando 
que «a ignorância he a inimiga mais irreconciliável da liberdade» fundamentando a sua 
argumentação para a criação da Biblioteca, na necessidade de complementar a instrução, 
alicerçada na liberdade de ensino público.56

Na época, as bibliotecas eram consideradas instrumentos indispensáveis para a educação, 
para o progresso do país e para uma nova civilização, assente em princípios na Instrução 
e de Conhecimento e a BPMP tornou-se numa das maiores bibliotecas do país, a par da 
Biblioteca Nacional de Lisboa e da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Em 
1974, foi classificada como imóvel de interesse público, pela Direcção Geral dos Edifícios 
e Monumentos Nacionais.57

55   Biblioteca Pública Municipal do Porto - O Convento de Santo António da Cidade: Exposição no 150. º aniversário da 
instalação definitiva e da abertura oficial da Biblioteca Pública Municipal do Porto, Porto: BPMP, 1992, p. 17.

56 Luís Cabral; Maria Adelaide Meireles - Tesouros da Biblioteca Pública Municipal do Porto, Lisboa: INAPA, 1998, 
p.4.

57 Manuel Vitorino - “Ampliar a Biblioteca custará meio milhão”, in: Jornal de Notícias, (10 Out. 1999), p.3.
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Dependências da BPMP ocupadas em 

1935 por:

 Museu Portuense 
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Fig. 54: Edifício da Biblioteca em 1935.
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Legenda Geral: 
 Área de acesso ao público
 Pontos de entrada no edifício

Legenda Programática actual:
1. Recepção
2. Serviço de Digitalização
3. Serviço de Conservação e Restauro
4. Serviços Administrativos
5. Biblioteca Infanto-Juvenil
6. Depósito de Periódicos
7. AVAC
8. Sala de Exposições
9. Depósito de Periódicos
10. Cantina desactivada
11. Depósito de Periódicos
12. Sala de Leitura Geral
13. Gabinetes Técnicos
14. Gabinete da Direcção
15. Biblioteca Sonora
16. Depósito - Casa Forte
17. Gabinetes Técnicos
18. Auditório 
19. Sala de Colecções Especiais Eugénio de 
Andrade
20. Serviço de Catálogo e Referências
21. Sala de Leitura de Livre Acesso
22. Serviço de Catalogação de Monografias 
23. Serviço de Catalogação de Periódicos  
(Hemeroteca)
24. Depósitos
25. Depósitos

4.

17.

14.

13.

15.

12.

3.

16.

5.

18.

2.

1.

6.

19.

9.
10.

8.

20.

21.

7.

11.

10m 20m 30m 40m

23.

22. 25.

24.

Fig. 55: Representação do Programa 
actual que ocupa a BPMP.
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Actual Contrastaria

Fig. 56: Foto do cunhal sudoeste do edifício em 1891.

Fig. 57: Planta do terreno cedido à ESBAP em 1922.
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1.4.1 A Biblioteca Pública Municipal do Porto

A Real Biblioteca Pública do Porto foi fundada em 1833, mas antes de ser instalada no 
Convento, ocupou o Hospício de Santo António do Vale da Piedade e o Paço Episcopal.58

Em 1839, com o edifício do Convento já desactivado e doado à Câmara do Porto, instalou-
se aí a Real Biblioteca Pública do Porto, inaugurada em 1842, com a condição de integrar 
as salas de Belas Artes e o Ateneu Portuense.59

As transformações programáticas fizeram sempre parte da história deste edifício:

- inicialmente, para que três instituições funcionassem em simultâneo naquele edifício 
[fig.54];

- mais tarde, para tentar recuperar e adaptar os espaços desocupados pelo Museu Portuense 
e pela Academia de Belas Artes;

- e ao longo dos anos, obras constantes para responder às necessidades de uma biblioteca 
que pretende acompanhar a evolução dos tempos e criar novos serviços para os leitores.

Destas remodelações contínuas, destacam-se as obras nos inícios do século XX, com a 
construção, a norte do braço que gerou profundas alterações nos espaços (principalmente 
nas salas de leitura); as importantes obras de valorização e defesa do edifício da Biblioteca 
em 1956, que substituíram a quase totalidade das estruturas construtivas em madeira, por 
estruturas em betão; e as grandes obras no principal salão de leitura.

Salientam-se ainda, em 1992, a intervenção de Eduardo Souto de Moura no Auditório 
e na Biblioteca Infanto-Juvenil e, em 2013, a transformação do ex-atelier do escultor 
Barata-Feyo, em depósito de publicações periódicas. 

Na história da Biblioteca, existiu sempre uma intenção, por parte dos diferentes dirigentes 
desta instituição, de expandir a Biblioteca para os terrenos adjacentes. Esse desejo persiste 
ainda hoje com o projecto de expansão da Biblioteca de Souto de Moura.

Já em 1933 o Director da Biblioteca, João Grave, salientou a importância dos terrenos 
anexos cedidos em 1922 à Escola de Belas Artes para a expansão da Biblioteca [fig. 57]: 

«se a Escola Portuense de Belas-Artes abandonar as dependências que actualmente ocupa (...) 
bem como o Museu Municipal e o Museu Nacional de Soares dos Reis, mesmo assim a Biblioteca 
não poderá resolver definitivamente o problema das suas futuras instalações. Quando muito, 
ficará com espaço disponível para algumas dezenas de anos. (...) Este Estabelecimento que 
aumenta constantemente numa proporção geométrica, a ponto de duplicar o volume das suas 

58 Biblioteca Pública Municipal do Porto - O Convento de Santo António da Cidade: Exposição no 150. º aniversário da 
instalação definitiva e da abertura oficial da Biblioteca Pública Municipal do Porto, Porto: BPMP, 1992, p. 25.

59 REIS, Henrique Duarte e Sousa - Apontamentos para a verdadeira história antiga e moderna da Cidade do Porto: 
Manuscritos inéditos da BPMP [1872], Porto: BPMP, 1999, vol. IV, p.103. 
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Fig. 58: Antigo Palacete Forbes e actual Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto. 
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colecções de vinte em vinte anos, carece de todo o quadrilátero em que está instalado (...).» 60

No ano seguinte, o novo Director da Biblioteca, Joaquim Pereira da Costa, defendeu a 
mesma ideia da expansão e modernização.

Nessa altura, vários melhoramentos foram realizados como a criação de uma Sala de 
Leitura Feminina, um espaço para as Bibliotecas Populares, um Museu de Autógrafos, etc. 
Outras ideias acabaram por não passar do papel, destacando-se a intenção da construção 
de um pavilhão para albergar uma Sala Infantil, no Jardim de São Lázaro. 

A propósito da cedência dos terrenos à EBAP, Joaquim da Costa comentou: 

«a Escola de Belas-Artes não carece hoje dos terrenos cedidos e há a maior vantagem em que 
tal contracto seja anulado (...) para que de futuro a Biblioteca não venha a ser sacrificada, 
porque a tendência de estabelecimentos desta natureza é para uma expansão e desenvolvimento 
contínuos. Dentro de algumas dezenas de anos, todo o quadrilátero limitado pela Avenida 
Rodrigues de Freitas, o Jardim de S. Lázaro, a Rua do Morgado de Mateus, e a Rua do Visconde 
de Bóbeda, será necessário para uma conveniente instalação dos serviços (...).»61

Em 1935 a Câmara do Porto apresenta uma sugestão para uma grande ampliação do 
edifício da Biblioteca, solução que implicaria a saída da EBAP e do Museu do edifício e o 
terreno anexo livre ser atribuído apenas à Biblioteca.62

A Biblioteca conseguiu conquistar esses espaços, quando a Escola de Belas Artes ocupou 
o palacete fronteiro [fig.58] pertencente em tempos à família Forbes63, onde ainda hoje 
permanece.

Em 1939, a expansão da Biblioteca para os terrenos adjacentes sofreu um revés com a 
construção da Contrastaria do Porto, nos terrenos antigamente ocupados pelo Canil e 
Abegoaria (espécie de Curral) Municipais [fig.57 - p.68].64

Foi contínua a luta pela posse legal do edifício de São Lázaro. Em 1941, cumpridas as 
formalidades, foram libertadas e entregues à Biblioteca três divisões no piso térreo da ala 
sul, onde funcionava, desde 1933, a sala de pintura e escultura do Museu Portuense de 
Pinturas e Estampas.

60 Maria Fernanda de Brito - Biblioteca Pública Municipal do Porto nos últimos 50 anos: um edifício em transformação: 
1935-1985, Porto: BPMP, 1985, vol. I, pp. 17-21.

61 Idem ibidem, p.23.

62 Idem ibidem, pp. 23-24.

63 Após a destruição da Cerca e com o alargamento da Rua do Reimão, é construído este Palacete da família Forbes, 
mais tarde dos Braguinhas (a viúva Forbes vendeu-o a José da Silva Braga) e era conhecido por funcionar nos seus jardins 
uma espécie de circo - o «Tivoli». Nos princípios do século XX, foi adquirido pelo Estado e passou a funcionar neste 
local o Instituto Superior do Comércio e depois a Escola Superior de Belas Artes.

64 Maria Fernanda de Brito - Biblioteca Pública Municipal do Porto nos últimos 50 anos: um edifício em transformação: 
1935-1985, Porto: BPMP, 1985, vol. I, p. 32.
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Fig. 59: O antigo refeitório  ocupado pelo Museu.

Fig. 60: Remodelações em 1984 - visível o pavimento 
primitivo do refeitório.

Fig. 61: O mesmo espaço ocupado pela Biblioteca. 

Fig. 62: Sala de Leitura Feminina - Fotografia Alvão, 
1948.

Fig. 63: Sala de Leitura Infantil e de Periódicos com 
acesso directo da Avenida Rodrigues de Freitas - 1950?

Fig. 64: Sala Feminina a poente e Sala de Leitura infantil 
a sudeste.
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Este Museu foi transferido para o Palácio dos Carrancas, actual Museu Nacional Soares 
Reis e o espaço vago foi ocupado por uma sala de leitura de publicações periódicas e, mais 
tarde, por um grande depósito de jornais da Biblioteca [figs. 59-61].65

Outra tentativa de apropriação dos espaços da Biblioteca, aconteceu no ano de 1945, 
quando o presidente da Câmara Municipal do Porto, professor Doutor Luís de Pina, oficiou 
à Direcção-Geral da Fazenda Pública sublinhando que o Conservatório de Música estava 
mal instalado e aproveitando a saída do Museu Municipal para o Palácio das Carrancas, 
defendia que havia em São Lázaro dependências para albergar aquela escola. Chegaram-se 
a fazer esquemas dessa ocupação que ocuparia a ala norte no piso 1 e no piso 2, mas este 
assunto teve um despacho desfavorável da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais. Ainda em 1945, iniciaram-se as obras de reparação da fachada do Claustro e 
as obras de instalação do piquete de Bombeiros Municipais no edifício da Biblioteca (que 
vieram substituir os elementos da Guarda Republicana que desde 1936 assegurava, todas 
as noites, a guarda ao edifício).66

Em consequência de vários melhoramentos realizados em 1948 e consequentes relatórios, 
sabe-se que existiu uma Sala Feminina orientada para o Jardim de São Lázaro [fig.62] e 
que, na Sala D. Jerónimo Osório, actual Auditório, existia um “lanternim” na cobertura.67

Em 1950, a Sala de Leitura Infantil é colocada numa dependência com acesso directo 
para a Avenida Rodrigues de Freitas [fig.63-64], onde mais tarde, viria a funcionar uma 
primeira Sala de Leitura de Jornais.

As obras realizadas em 1954 permitiram a instalação de diversos serviços e criaram a 
possibilidade de novos empreendimentos. Entre essas novas instalações é de referir a Sala 
Vitorino Ribeiro, onde foram concentradas e disponibilizadas ao público as colecções do 
mesmo e «que ficou a ser uma das melhores da Biblioteca».68

A intenção de expandir a Biblioteca continuou e os terrenos adjacentes voltaram a ser 
avaliados. Na zona norte, estavam implantados os Serviços da Delegação de Saúde, numa 
área que permitiria o prolongamento da fachada actual do edifício para o lado da Rua de 
Morgado Mateus. O atelier do Mestre Barata Feyo, que deveria pertencer à Biblioteca, 
também foi posto em questão. No entanto, a devolução das instalações ocupadas pela 
ESBAP à Biblioteca, não se verificou.

A criação de um depósito e de uma nova sala de leitura só seria possível com a construção 

65 Luís Cabral - “A Biblioteca Pública Municipal do Porto e as publicações periódicas”, in: Revista Portuguesa de 
História do Livro e da Edição, Lisboa, vol. 26 (2010), p. 627.

66 Maria Fernanda de Brito - Biblioteca Pública Municipal do Porto nos últimos 50 anos: um edifício em transformação: 
1935-1985, Porto: BPMP, 1985, vol. I, pp. 25 e 49.

67 Idem ibidem, p. 57.

68 Idem ibidem, p. 57.
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Fig. 65: Salão 2 onde é visível a continuação para o salão 
1 e salão 3 - 1892.

Fig. 67: Vista do Salão 1 para o Salão 2 - 1892. 

Fig. 66: Planta Piso 2 entre 1863 e 1896.

Salão 
 2

Salão 1

Salão 3

Fig. 68: Planta Piso 2 entre 1900 e 1956.

Salão 1

Salão 
 2

Fig. 69: Salão 3 transformado em Depósito. Mais tarde, 
as obras de beneficiação em 1977 dividiram o espaço 
em dois pisos.

Salão 1

Fig. 70: Vista do Salão 1 - 1957- 1982. Fig. 71: Planta Piso 2 entre 1977 e 
actualidade.
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de um edifício a implantar no terreno livre e com o aproveitamento da área ocupada pelos 
Serviços de Saúde.

O edifício a implantar na área a sul, foi pensado como espaço de leitura directamente 
ligado à sala do Catálogo. 

Outrora existiram na Biblioteca três Salões de Leitura com pé direito duplo mas, com 
a necessidade de depósitos, foram-se transformando ao longo dos anos, permanecendo 
apenas o salão 1 (voltado a sul).

Já em 1863, com a inauguração do 3º salão, há a referência de que entre 1848 e 1860 o 
edifício se encontrava em transformação e que o braço na ala norte não existia e «a igreja do 
Convento ainda estava em demolição, com vista ao alargamento futuro do edifício no sentido 
da Rua Morgado de Mateus»69. 

Os salões de leitura comunicavam entre si, num amplo espaço com pé direito duplo e com 
uma galeria que circundava o espaço em “C” [figs.65-66].

Através de uma planta de projecto de execução pertencente à BPMP, constatou-se que em 
1902 foi projectada a ala a norte, que substituiu a Igreja existente. 

Em 1956 foram realizadas grandes obras de beneficiação, defesa e ampliação do edifício.70 
Foi possível arranjar o Salão 2, orientado para o Jardim de S. Lázaro, prolongado-o para 
norte, mas mantendo a ligação ao Salão 1 e encerrando a comunicação com o salão 3. 

A Sala de Leitura manteve-se como espaço aberto e interligado, formando  um “L” [figs.67-
68] e o salão 3 foi transformado em depósito [fig.69].

Mais tarde, em 1977, o salão 3 foi dividido em dois pisos, criou-se uma  sala de leitura no 
piso 2 e um depósito de monografias no piso 3.

O salão 2 foi completamente transformado, deixando de funcionar como sala de leitura, 
dividido também em dois pisos, onde actualmente funcionam serviços técnicos e gabinetes.

O salão 1 [figs.70-71] manteve o pé-direito duplo (ainda que com reforço dos vigamentos 
do tecto) e passou a funcionar como Sala de Leitura Geral, após ter sido pintado todo o 
seu interior e as janelas desentaipadas (até então, ocultadas por estantes).71

Na década de 80 esta sala já não respondia às exigências mínimas para uma biblioteca 
pública e a partir de um concurso público, em 1982, o projecto do arquitecto João Carreira 

69 Biblioteca Pública Municipal do Porto - O Convento de Santo António da Cidade: Exposição no 150. º aniversário da 
instalação definitiva e da abertura oficial da Biblioteca Pública Municipal do Porto, Porto: BPMP, 1992, p. 31.

70 Bibliotheca Portucalensis: Colectânea de Estudos da Biblioteca Pública Municipal do Porto. Porto: BPMP, vol. I, 
p.176.

71 Idem ibidem, p. 177.
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Fig. 72: Secção Sala de Leitura - antes da intervenção.

claustro

Fig. 73: Corte Axonométrico AA’ - 
Projecto de João Carreira. 

1m 5m

A’

A

Fig. 74: Planta do projecto de João Carreira para a Sala de Leitura Geral - 1982.
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Fig. 75: Sala de leitura em obras - 1957. 

Fig. 76: Sala de Leitura Geral actual - projecto de 1982. 

Fig. 77: Escadas da Sala de Leitura Geral actual - projecto de 1982. 
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Fig. 78: Planta da Sala de Leitura de Livre Acesso, projecto de Tasso de Sousa - 1988.
1m 5m

Fig. 79: Vista para entrada da Sala de Leitura de Livre Acesso. 

Fig. 80: Sala de Catálogo e de Referência.
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foi escolhido para a sua renovação [págs. 76-77]. 

O projecto incluía o desenho de mobiliário (mesas e cadeiras, prateleiras, iluminação, 
aquecedores, etc.) e a adaptação do espaço às necessidades dos leitores e funcionários, 
mantendo contudo, a disposição geral das mesas e do varandim superior. 

João Carreira considerava esta sala demasiado comprida e a solução que encontrou foi 
dividir o espaço através de uma ligação central, ao nível do varandim, que permitiu fazer a 
ligação entre as laterais e aceder à escada de caracol - estrutura que relaciona as duas cotas 
da sala.72

Esta escada metálica apesar de implantada no meio da composição da nova intervenção 
(anteriormente era situada junto ao balcão de entrada), não assume um grande destaque 
no conjunto devido à sua materialidade - metálica de cor escura e perfurada - que lhe 
confere uma certa transparência e integração na sala [fig. 77].

Considera-se pertinente referir uma outra intervenção, distinta da anterior, mas ainda no 
2º andar da Biblioteca. 

Neste piso deparamo-nos com duas salas a nordeste, cuja intervenção arquitectónica foi 
realizada em 1988 pelo arquitecto Tasso de Sousa: a Sala de Leitura de Livre Acesso e a Sala 
de Catálogo e de Referência [figs.78-80]. 

Nestes dois espaços, o mobiliário de forte impacto visual, contribui para a sensação de um 
espaço estreito e longo, assim como uma barreira à entrada da luz solar, oferecida pelas 
janelas aí existentes. 

O nosso campo visual, tal como a capacidade de lugares para leitores,  fica reduzido em 
consequência do espaço ocupado pelo mobiliário e pelo seu desenho.

72 Richard Burdett - “Municipal Library Reading-Room: Porto 1982-84”, in 9H: On Rigour, Cambridge, Mass.: The 
MIT Press, nº8 (1989), p.224.
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ii ProjeCtoS De intervenção De eDuarDo Souto De Moura na 

BiBlioteCa PúBliCa MuniCiPal Do Porto

2.1 O Projecto de Reabilitação da Biblioteca Infanto-Juvenil e do Auditório 

2.2 O Projecto de Expansão
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2.1.2 O Projecto Construído
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2.1 O Projecto de Reabilitação da Biblioteca Infanto-Juvenil e do Auditório 
 (1992)

Esta primeira intervenção, vencedora de um concurso público, foi concretizada em 1992. 

O projecto consistia em reabilitar e redesenhar os espaços para integrar uma Biblioteca 
Infanto-Juvenil e um Auditório, num prolongamento da Biblioteca, situado a norte com 
frente para a Rua Morgado de Mateus.

Das três frentes que constituem a Biblioteca, a fachada orientada a norte é a que tem 
menos impacto ao nível de ruído do trânsito automóvel, o que beneficia a utilização destes 
espaços interiores, que exigem um ambiente tranquilo.

Os espaços reabilitados desenvolvem-se em três pisos nessa extremidade norte da Biblioteca: 
o piso 1, referente ao espaço de Biblioteca Infanto-Juvenil; o piso 2, onde se encontra o
Auditório com um pé direito duplo, que permitiu a construção de um varandim a envolver 
todo o espaço, criando assim o 3º piso.

É relevante analisar este projecto nos seguintes aspectos: 

- questão de intervir no construído;

- influência das pré-existências na arquitectura; 

- percepção da potencialidade dos espaços; 

- integração da funcionalidade no edifício; 

- sensibilidade para a criação de espaços que vão ao encontro das necessidades dos 
utilizadores da Biblioteca Infantil e do Auditório, sem descaracterizar o existente.

Souto de Moura, mostra como se deve criar e deixar espaço nas proporções e equilíbrio 
adequado (o excesso de liberdade pode chegar a ser tão mau, quanto a limitação extrema) 
criando um suporte para as pessoas se adaptarem e se apropriarem do espaço individualmente: 
«O suporte tem de ser extremamente simples (não quero dizer simplista), e ter a capacidade 
de receber maneirismos e adiposidades (…) As casas acabam por ser maneiristas, não feitas 
por mim, mas pelas pessoas; isso é uma actividade complementar e natural. A Arquitectura 
quando resiste torna-se versátil. Não estou contra o Maneirismo, estou contra é ser eu a propôr 
o Maneirismo; faço os suportes para que ele possa acontecer.»1

Os arquitectos devem projectar espaços capazes de provocar reacções específicas adequadas 
a situações específicas, assim, não deve ser apenas neutro e flexível, mas possuir aquela 
eficácia mais ampla que se chama de polivalência.2

1 Eduardo Souto de Moura - “A ambição à obra anónima: numa conversa com Eduardo Souto de Moura”, [entrev.] 
Paulo Pais, in Eduardo Souto de Moura, Luiz Trigueiros (ed.), Lisboa: Blau, 1996, p. 31.

2   Herman Hertzberger - Lessons for students in architecture. Amsterdão: 010 Publishers, 1991, p.152.
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Legenda:
 Átrio e acessos
 Biblioteca Infanto-Juvenil
 Auditório - pé direito duplo

Fig. 81: Alçado Norte - Rua Morgado Mateus. 

Fig. 82: Alçado Norte. 

Fig. 83: Alçado Nascente. 

Fig. 84: Alçado Sul. 
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Fig. 85: Planta actual do Piso 2. 

Fig. 86: Planta actual do Piso 1.

Fig. 87: Planta actual do Piso 3. 

Legenda:
Átrio e acessos
Biblioteca Infanto-Juvenil
Auditório - pé direito duplo



86

Fig. 88: Projecto de Alexandre Sousa, 1961. Fig. 89: Espaço do actual Auditório, anteriormente 
ocupado pelo Museu Municipal.

Fig. 90:  Projecto não concretizado de 1934. Fig. 91: O mesmo espaço transformado em Sala de 
Conferências, designada por Sala D. Jerónimo Osório. 

Fig. 92: Relação entre o Jardim e a Biblioteca. Fig. 93: Foto actual do Auditório.
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2.1.1 Aspectos importantes dos espaços antes da intervenção

Este braço norte da Biblioteca, que acolhe a Biblioteca Infanto-Juvenil e o Auditório, foi 
construído em 1902 (data do desenho do projecto de execução), ao contrário do restante 
edifício que  pertence ao século XVIII. 

Este acrescento, seguiu a linguagem original do edifício conventual. No entanto, o alçado 
deste corpo é marcado por um frontão que sugere uma simetria que estaria planeada, mas 
nunca concretizada, deixando este conjunto inacabado até aos dias de hoje. É visível o 
corte abrupto deixando à vista algumas pedras de arranque da estrutura de uma nova ala 
para nascente que não chegou a ser construída [figs. 82-83; p.84].

Esta simetria aparece representada no projecto de expansão de 1961, prolongando-se até 
fechar o quarteirão [fig.88] - projecto que abordaremos mais à frente.

O actual espaço do Auditório, foi ocupado ao longo dos anos por diversos serviços: pelo 
Museu Portuense3, funcionou como sala de Conferências, como sala de Exposições e até 
como sala para pequenos concertos, sendo denominada de Sala de D. Jerónimo Osório4 
[figs. 89, 91, 93]. 

Apesar das alterações programáticas e funcionais, constata-se através da análise de diversas 
plantas e comparações com o espaço actual que a forma, no geral, não sofreu alterações.

Da análise dos vários relatórios produzidos pelos sucessivos directores da Biblioteca, nota-
se que esteve sempre presente a preocupação e intenção em criar um espaço destinado à 
leitura infantil. Em 1934, surgem planos para a sua construção num pavilhão, no Jardim 
de São Lázaro. Este projecto visava a eliminação de parte da Rua D. João IV [fig. 90], 
ficando a Biblioteca intimamente relacionada com o Jardim e com mais espaços de lazer.  
Esta proposta poderia ter sido uma boa solução para a sala de leitura infantil e para todo 
o programa instalado no edifício da Biblioteca, resultando daqui um conjunto unitário e
contínuo, constituído pelo Jardim de São Lázaro e pela Biblioteca [fig.92]. 

Esta ideia veio a ser concretizada, mas não no seu todo, no jardim da Praça do Marquês 
com a construção da Biblioteca Infantil Pedro Ivo5, desenhada pelo arquitecto Bernardino 
Fabião, em 1951, mas no edifício de São Lázaro só surgiu uma sala com estas características 
quando o Museu Portuense abandonou as dependências da Biblioteca.

Assim, no ano de 1940, após a transferência do Museu Municipal para o MNSR, foram 
feitas propostas para a instalação, nas dependências do piso térreo (actual Biblioteca 

3   O Museu Portuense ou Museu Municipal, foi criado e instalado no Convento em 1833 por ordem de D. Pedro IV 
e foi transferido para o Palácio dos Carrancas em 1940. Actualmente é designado por Museu Nacional Soares dos Reis.

4   Maria Fernanda de Brito - Biblioteca Pública Municipal do Porto nos últimos 50 anos: um edifício em transformação: 
1935-1985, Porto: BPMP, 1985, vol. I, p. 39.

5   Criada em 1951, a Biblioteca Infantil Pedro Ivo foi encerrada em 2001.
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Fig. 94: O Museu na Biblioteca.

Fig. 95: Primeira Sala de Leitura Infantil da BPMP, 1950.

Fig. 96: Alçado Norte da Biblioteca - sinalização da antiga 
clarabóia existente na Sala D. Jerónimo Osório.

Fig. 97: Auditório em obras, 
1956.
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Infantil), de uma sala popular e de leitura infantil e, três anos depois, foram solicitadas 
essas obras de adaptação. Apenas em 1949, foram executadas obras de beneficiação da 
caixa de escada e antiga Sala do Museu Municipal (Sala D. Jerónimo Osório), como nas 
dependências desocupadas pelo Museu [fig. 94]. 

A primeira Sala de Leitura Infantil da Biblioteca Municipal [fig. 95], surge apenas em 
1950, colocada num outro espaço, com acesso directo da Avenida Rodrigues de Freitas 
e onde, mais tarde, virá a funcionar uma primeira Sala de Leitura de Periódicos.6 Para o 
projecto de Souto de Moura, à Biblioteca Infanto-Juvenil é atribuído o espaço térreo da 
ala norte.

Outro aspecto curioso, tem a ver com o «lanternim» ou clarabóia na Sala D. Jerónimo 
Osório [fig. 96] que, em 1954, é notícia por ter sido seriamente afectado por um temporal 
que provocou a inundação da sala. 

Esta entrada de luz zenital, no espaço do actual auditório, desapareceu com as obras de 
construção das placas de reforço do tecto, no ano de 1956 [fig. 97].7

A finalizar, é importante referir que os espaços de entrada do lado da Rua Morgado de 
Mateus, ou seja, o átrio da actual Biblioteca Infantil e do Auditório, assim como as escadas 
que existiam nessa altura, foram restaurados na década de 60 do século passado. 

6   Maria Fernanda de Brito - Biblioteca Pública Municipal do Porto nos últimos 50 anos: um edifício em transformação: 
1935-1985, Porto: BPMP, 1985, vol. I, p. 54.

7 Idem, ibidem, p. 57.
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Fig. 99: Átrio da Biblioteca Infanto-Juvenil.

Fig. 100: Uma das duas 
entradas da Biblioteca Infantil.

Fig. 101: Biblioteca Infanto-Juvenil.  
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2.1.2 O projecto construído

No projecto para a Biblioteca [fig. 98 - págs. 90-91], tendo por base a breve memória 
descritiva, as plantas e sobretudo as visitas ao local, consegue-se entender os elementos 
reinterpretados e revalorizados nesta intervenção de reabilitação. Grande parte da estrutura 
espacial existente foi aproveitada. 

As transformações de espaço realizadas por Souto de Moura foram: 

- o novo desenho do interior da sala da biblioteca infanto-juvenil; 

- a demolição da escada existente e a sua substituição por uma escada “transparente” 
(aumentando o espaço do átrio); 

- a introdução de novos espaços de apoio em ambos os pisos (sanitários); 

- e a introdução de uma unidade espacial entre os espaços.

Ao nível térreo, existe a possibilidade de ingressar pela Rua Morgado Mateus, acesso 
condicionado e exclusivo para eventos no Auditório. Este espaço de entrada é definido 
por uma grande escada aberta que permite o acesso ao piso superior do Auditório, a sul 
por uma janela que ocupa quase todo o pé direito do espaço e a poente por uma porta de 
correr seguida de uns pequenos degraus de acesso a um nível inferior - a sala de leitura 
Infanto-Juvenil e restante Biblioteca [fig. 99]. 

Este átrio no piso térreo é desprovido de ornamentos ou grandes acessórios, com um 
pequeno espaço para as crianças. Os pequenos degraus que permitem fazer a transição 
do átrio para a Biblioteca Infanto-Juvenil, com ausência do «espelho», contribuem para a 
fluidez e harmonia entre os espaços [fig. 100].

A Biblioteca Infanto-Juvenil é um espaço de pequenas dimensões, com um desenho 
regular, resguardado da rua, abrindo-se para o logradouro a sul e com os serviços de apoio 
situados no lado norte. Os dois vãos a sul, para além de permitirem a entrada de bastante 
luz solar, possibilitam o acesso para o pátio exterior, cuja fruição nunca foi equacionada 
e que poderia ser adaptado para funcionar como extensão da própria Biblioteca Infanto-
Juvenil (por exemplo, para actividades e experiências de leitura “fora de portas”). Apesar 
de não existir esta articulação, porque o logradouro não se encontra em bom estado de 
conservação, no interior da sala de leitura foi conseguido um ambiente convidativo e 
adequado às necessidades das crianças, devido à escala do desenho [fig.101]. 

Este projecto revela preocupação com o utilizador e a sua relação com o espaço. 
Encontramos esta preocupação em alguns detalhes, como a iluminação e a escolha de 
mobiliário adequado.

Souto de Moura criou artificialmente uma parede espessa para poder embutir as estantes, 



94 Fig. 102: Átrio do piso 2.

Planta Piso 1. Planta Piso 2. Planta Piso 3.

Fig. 103: Desenho de detalhe da 
porta do antigo museu.

Fig. 104: Átrio do piso 2.

Fig. 105: Desenhos do projecto de arranjo da antiga sala de conferências “D. Jerónimo Osório” - projecto sem data, não 
concluído. A vermelho encontra-se sinalizada a proposta de localização dos serviços na fachada Sul.

N N N



95

resultando um alçado interior contínuo, integrando os livros, as estantes e as paredes 
no mesmo plano [fig. 98 - corte CC’]. A espessura adoptada nestas paredes interiores, 
compostas por estantes embutidas, é a mesma das paredes exteriores existentes.

O átrio do Auditório tem maior impacto visual do que o átrio do piso inferior, o pé direito 
duplo do espaço (cuja altura foi acentuada pela anulação dos vãos que existiam a um 3º 
nível) e a presença de um grande espelho, torna-o mais teatral e monumental, adequado 
ao programa do Auditório.

Neste átrio, somos postos perante vários elementos que o caracterizam e convidam a 
usufruir o espaço e a apreciar estes objectos. Desses elementos, destacam-se um imponente 
espelho [fig.102] que enquadra o átrio, de grandes dimensões, com uma moldura dourada 
decorada com motivos musicais (este espelho pertencia à BPMP desde os anos 60, após ter 
sido transferido dos antigos Paços do Concelho8, desconhecemos a localização que ocupava 
inicialmente); e a porta de acesso ao Auditório decorada com um friso vegetalista, que através 
de um documento pertencente à BPMP, intitulado “Projecto para a conclusão da sala destinada 
a Museu no edifício da Biblioteca Municipal - detalhe da porta sobre o patamar da escada”  
sabemos que foi desenhada para a sala do antigo Museu, provavelmente nos anos 30 
[fig.103].

Tal como as paredes, este friso que contorna a porta do auditório, encontra-se pintado 
de branco - provavelmente o original seria, supomos, da cor dourada como a do espelho 
- conferindo uma uniformidade ao conjunto que, num certo sentido, parece anular um 
pouco a sua importância e ao mesmo tempo permite destacar ainda mais a presença do 
espelho dourado [fig.104].

Neste mesmo átrio, Souto de Moura desenhou um pequeno volume resolvendo o 
problema dos sanitários de uma forma discreta e conseguindo que o átrio tenha dois 
espaços necessários - de estar e sanitários. Na face orientada para a zona de estar, colocou 
o grande espelho dourado e abriu a área de serviços para a fachada norte. Anteriormente
esta questão foi pensada por outros arquitectos, existindo esta necessidade de serviços de 
apoio a estes espaços, mas surgiram num acrescento no interior do quarteirão no nível 
térreo [assinalado na planta piso 1 da fig.105]. 

Souto de Moura optou por colocar todos os serviços de apoio a norte, tanto no piso 1 
como no piso 2, atribuindo independência aos espaços e permitindo a entrada de luz 
natural a sul.

8   Maria Fernanda de Brito - Biblioteca Pública Municipal do Porto nos últimos 50 anos: um edifício em transformação: 
1935-1985, Porto: BPMP, 1985, vol. I, p. 68.
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Fig. 106: Auditório. 

Fig. 107: Auditório. Fig. 108: Alçado Sul - interior do quarteirão
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No Auditório [fig.106], o pé direito duplo permitiu a construção de um varandim a 
envolver todo o espaço interior, criando assim um 3º piso que comunica com a restante 
Biblioteca através de uma pequena porta dissimulada por uma estante. 

As estantes do Auditório diferem das desenhadas para a Biblioteca Infanto-Juvenil, 
permitindo a segurança e salvaguarda dos livros com um caixilho de madeira integrando 
uma rede metálica e um sistema de trancar. Aqui as estantes não estão integradas na parede, 
e criam juntamente com o varandim, um sistema dinâmico de relevos e sombras no alçado 
interior (carácter adequado para o espaço cénico do auditório). As estantes funcionam 
como elementos soltos, visíveis, salientando-se no conjunto e criando independência em 
relação às paredes da sala [fig.107].

Os pavimentos foram substituídos, excepto o do Auditório que foi reutilizado, conforme 
é referido na Memória Descritiva de 1994 (e existe pelo menos desde 1935, como nos 
mostra a foto da época da figura 89 da pág. 86): 

«demolição da laje do andar, incluindo o levantamento prévio do pavimento em madeira 
existente e armazenamento deste, com vista ao seu reaproveitamento. Todo o restante proveniente 
da demolição será para remoção a vazadouro.»9 

Com alguma facilidade, nota-se a substituição das caixilharias e identificam-se os três 
vãos anulados, situados na fachada tardoz (sul) deste braço [fig.108], como previsto na 
descrição: 

«exteriormente, o edifício deverá sofrer algumas alterações. Na fachada principal, desaparecimento 
da janela por cima da varanda 10. No alçado posterior, três vãos deverão ser preenchidos com 
alvenaria de tijolo e rebocados.»11 

O acesso ao 2º piso era feito, anteriormente, por uma antiga escadaria com guarda em 
betão armado, em ‘U’, que devido à sua dimensão ocupava uma grande àrea e não permitia 
o aproveitamento desse mesmo átrio.12 A opção pela escada de tiro foi uma das alterações
mais visíveis no projecto. Esta decisão libertou a área dos inconvenientes impostos pelo 
tamanho da anterior escadaria e guia-nos num percurso entre os dois átrios, o da Biblioteca 
Infanto-Juvenil, no piso térreo, e o do Auditório, no piso superior.

A actual escada [fig.109] é constituída por uma estrutura metálica, por uma guarda de perfil 
de secção quadrangular e por elementos em mármore aplicados no cobertor dos degraus 

9 MOURA, Eduardo Souto de - Memória Descritiva: Projecto de Execução da Biblioteca Infantil e Auditório da 
Biblioteca Municipal do Porto, Porto, 1994. 

10   Esta alteração não se concretizou, ver fig. 82 na pág. 84.

11  Actualmente, são quatro os vãos anulados. O que se encontra no piso térreo poderá ter sido entaipado anteriormente, 
visto que o seu posicionamento era incompatível com a escada anterior.

12  MOURA, Eduardo Souto de - Memória Descritiva: Projecto de Execução da Biblioteca Infantil e Auditório da 
Biblioteca Municipal do Porto, Porto, 1994.
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Escala Gráfica:
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Fig. 109: Escada do átrio da Biblioteca Infanto-Juvenil.

Fig. 110: Pormenor da Escada.

Fig. 111: Mies van der Rohe, 
Farnsworth House - 1951, Illinois.

Fig. 112: Planta actual do Piso 1 - Átrio e Sala de Leitura Infanto-Juvenil. Assinalado a vermelho o percurso desde a 
entrada principal até à Sala de Leitura.
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e no remate do topo da laje fixado na guarda e na parede [fig.110]. A guarda metálica 
simples e os degraus sem espelho, conferem-lhe leveza e transparência. Conseguida essa 
transparência, aquele elemento não se impõe nem é protagonista do espaço, permitindo 
que a «caixa» (o espaço de forma regular) seja apreendida numa leitura contínua por quem 
percorre o perímetro com o olhar. 

Não podemos deixar de notar a influência de Mies van der Rohe e Craig Ellwood no 
desenho de Souto de Moura, como constatamos no exemplo dos degraus da Farnsworth 
House [fig.111] ou em Rosenhouse.

Nesta intervenção destacamos dois aspectos menos positivos, um funcional e outro 
relacionado com o conjunto em que está integrado. 

A nível funcional, verificou-se que as estantes do Auditório, protegidas pelos caixilhos 
de madeira e rede metálica, ao deslizarem numa calha, dificultam o acesso directo aos 
livros. O material escolhido para a constituição destes caixilhos não nos parece ser o mais 
adequado, porque a madeira é um material higroscópico que fisicamente se altera com as 
movimentações mecânicas, o que impede o deslizamento destes. 

Outro aspecto que não foi bem conseguido prende-se com a difícil articulação e 
comunicação da Biblioteca Infanto-Juvenil e do Auditório com a restante Biblioteca e 
com o logradouro existente no interior do quarteirão. 

A difícil articulação e comunicação deve-se ao facto do percurso ser estrangulado e não 
muito directo a partir da entrada principal na biblioteca [fig.112] - a entrada pela Rua 
Morgado Mateus é utilizada excepcionalmente para conferências ou espectáculos que se 
realizam no auditorio. Esta questão, de repensar os percursos e os espaços adjacentes ao 
claustro  para o público, já foi reconhecido na nova proposta de Souto de Moura para a 
expansão do edifício. Os circuitos dos leitores e dos trabalhadores foram repensados numa 
lógica funcional e contínua, correlacionados com os espaços livres exteriores, para que no 
piso térreo a oferta seja maior para os leitores e com acessos mais fáceis.

Outro problema é a sua localização, numa ponta solta do edifício, sem uma lógica de 
continuidade fluída. A questão da falta de comunicação do espaço da Biblioteca infanto-
juvenil com o logradouro, resume-se ao mau estado actual em que o interior do quarteirão 
se encontra, que desde as escavações arqueológicas se encontra sem condições para usufruir 
desse espaço exterior. Mais uma vez, a concretização do  projecto de expansão colmataria 
este problema, atribuindo maior unidade ao conjunto e uma melhor organização espacial. 

A análise da proposta de expansão da Biblioteca, será pertinente para percebermos melhor 
as relações não só com o edifício existente, mas também com a cidade.
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2.2 O Projecto de Expansão da Biblioteca

A partir do momento que a Biblioteca se instalou no edifício do antigo Convento, tornou-
se permanente a preocupação de retirar do seu interior outros serviços públicos e manter os 
terrenos adjacentes livres de outras construções - as áreas com frente para a Rua Morgado 
de Mateus [fig.113 - pág. 102], para a Avenida Rodrigues de Freitas e para a Rua Visconde 
de Bóbeda [fig.114]. 

Para realizar o projecto de expansão, foi convidado Souto de Moura, estando o início das 
obras previsto para 2000 e o seu término para 2001.13 No entanto, o projecto não chegou 
a avançar. 

Com o seu projecto, Souto de Moura tentou resolver o problema da expansão e, sobretudo, 
dar resposta ao quarteirão, principalmente ao desenho do gaveto que faz a transição entre a 
Avenida Rodrigues de Freitas e a Rua Visconde de Bóbeda [figs.115-117].

Neste capítulo procuramos reflectir sobre os princípios da sua proposta e de que forma 
consegue responder às necessidades actuais da Biblioteca e da própria Cidade. Analisaremos 
também várias propostas que outros arquitectos realizaram para o mesmo espaço.

13 Manuel Vitorino VITORINO, Manuel - “Ampliar a Biblioteca custará meio milhão”, in: Jornal de Notícias (10 
Out. 1999), p.3.
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Fig. 113: Área do terreno livre a norte  com frente para 
a Rua Morgado de Mateus - visível a fachada do edifício 
demolido dos Serviços de Saúde.

Fig. 114: Área do terreno livre a sudeste com frentes para a 
Avenida e para a Rua Visconde de Bóbeda.
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Fig. 115: Perspectiva aérea da zona norte  da Biblioteca e seus terrenos.

Fig. 116: Perspectiva aérea da zona poente  da Biblioteca e seus terrenos.  

Fig. 117: Perspectiva aérea da zona nascente  da Biblioteca e seus terrenos.   

Rua D. João IV

Avenida Rodrigues 
de Freitas

Rua Morgado de Mateus
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Fig. 118: Aproveitamento do espaço da cobertura do 
edifício para depósitos. 

Fig. 119: Planta da Cobertura utilizada 
actualmente como depósito de livros.

Fig. 120: Refeitório do Convento adaptado a depósito de 
publicações. Este espaço, com pé direito duplo, foi dividido 
em dois pisos através de uma estrutura metálica.
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2.2.1 A importância e necessidade de expansão

A BPMP, dada a sua natureza patrimonial, tem por missão preservar e conservar os 
documentos que, desde a sua fundação, incorpora, nomeadamente, pela via do Depósito 
Legal14. Actualmente acolhe 12.000 livros e 50.000 publicações periódicas por ano, 
aumenta o seu acervo documental consideravelmente, de ano para ano, fazendo com que 
a necessidade de novas áreas de depósito sejam uma constante:15 

«Os fundos bibliográficos ocupam presentemente mais de 17 quilómetros lineares de prateleira e 
a taxa de crescimento das colecções é de cerca de 300 metros lineares por ano, na sua esmagadora 
maioria provenientes da recepção e armazenagem permanente de livros e publicações periódicas 
entradas por Depósito Legal.»16

O edifício existente revela-se exíguo para fazer face às necessidades actuais da Biblioteca, 
hipotecando também a possibilidade de receber incorporações (legados, ofertas ou 
doações), que no passado enriqueceram substancialmente o património da instituição.

Foram utilizadas todas as áreas disponíveis para criar novos depósitos, incluindo a cobertura 
e a divisão em dois pisos da área do antigo refeitório do Convento [fig.118-120].

Nestas circunstâncias, a missão desta instituição foi posta em causa já no ano de 1999:

«O actual edifício já não dá resposta a tantas solicitações e perdeu capacidade de 
armazenamento.»17

O projecto de expansão pretende dotar a Biblioteca com os depósitos necessários para 
armazenamento dos seus fundos bibliográficos actuais e futuros, em condições compatíveis 
com as mais recentes normas. Para além de responder a esta necessidade de criação de 
novos serviços e espaços para melhorar o seu funcionamento interno, fazem parte do 
projecto criar mais conforto para quem vive aquele edifício e devolver à cidade um edifício 
cultural com potencial para ajudar a revitalizar esta área da cidade.
A nova intervenção terá impacto no terreno adjacente e no edifício principal, tanto na sua 
reestruturação como na organização funcional. Para isso, será necessário conciliar as obras 
de remodelação, com as alterações necessárias à libertação de toda a área envolvente do 

14 Obrigação legal de todos os editores nacionais enviarem 11 exemplares de todas as obras impressas em Portugal - 
livros, jornais, revistas, mapas, etc. - para serem distribuídas por bibliotecas de todo o país.

15   Recentemente, o tema da urgência da ampliação foi retomado na comunicação social, a concretização do projecto 
foi inclusive uma das promessas eleitorais deste novo mandato camarário e os partidos da oposição reforçaram esta 
necessidade.

16 Manuela de Melo, Vereadora da Cultura - “Planetário do Porto quer ser dos melhores da Península” [entrev.] Rita 
Siza, in: Público, (15 Set. 1999) [disponível na internet: publico.pt/local-porto/jornal/planetario-do-porto-quer-ser-dos-
melhores-da-peninsula-123710].

17 Manuela de Melo, Vereadora da Cultura - “Ampliar a Biblioteca custará meio milhão”, [entrev.] Manuel Vitorino, 
in Jornal de Notícias, (10 Out. 1999), p.3.
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Legenda: 
 área de acesso ao público
 percurso dos leitores
 pontos de entrada/saída
 salas de leitura e outros espaços públicos

Fig. 121: Percursos dos Leitores na BPMP - 
análise da autora.

40m30m20m10m

Escala Gráfica:
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Planta Piso 2

Planta Piso 3
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claustro. 
O objectivo de Souto de Moura passa por conseguir que o projecto de expansão resulte 
numa solução harmoniosa, na criação de trajectos mais curtos e lógicos, de grande 
funcionalidade e racionalidade, quer para os funcionários, quer para os utilizadores. 
Com este projecto são garantidas as ligações funcionais entre o antigo e o novo edificado,  
transformando-o num todo. 

O estudo e análise dos espaços hoje reservados aos funcionários, leitores ou visitantes, assim 
como os percursos utilizados pelos mesmos [fig.121], permite compreender as propostas 
de reorganização funcional e espacial do novo projecto de expansão que actualmente 
dificultam o bom funcionamento da Biblioteca.

Desses percursos e espaços que actualmente não funcionam em articulação com o conjunto, 
destacamos:

- O piso térreo, que oferece poucos serviços de leitura ou espaços de estar aos leitores, à 
excepção da Biblioteca Infanto-Juvenil, instalada no lado norte do edifício, e a sala de 
Exposições, no lado nascente;

- O Claustro é utilizado como corredor de acesso às salas de leitura situadas no 2º piso. 
Os seus espaços adjacentes, a nível térreo, são destinados a serviços técnicos internos e a 
depósitos de publicações periódicas, perdendo-se a oportunidade de se criar espaços para 
o público que se relacionem com os vários espaços exteriores;

- A Biblioteca Infanto-Juvenil, tal como o Auditório, são serviços que não se relacionam 
com o restante edifício. O Auditório tem uma entrada pela Rua Morgado de Mateus, que 
o torna completamente independente. 

Estes pontos, e outros, foram repensados no projecto de Souto de Moura que retomaremos 
mais a frente.
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Fig. 122: Projecto para a abertura da Rua Visconde de 
Bóbeda e de um edifício destinado a Academia de Belas 
Artes. Joaquim da Costa Lima Júnior - 1840. 

Rua d
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Biblioteca e Museu 
Portuense

Fig. 123: Planta do piso 1 e do Piso 2 da Biblioteca. José 
Luís Nogueira Júnior - 1848.
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2.2.2 Projectos de expansão da Biblioteca da autoria de vários arquitectos e 
princípios das suas propostas

Ao longo da sua história, as instalações da BPMP mostraram-se sempre exíguas, tanto 
em áreas para uso público, como para áreas técnicas e de armazenamento. Além das 
meras intenções, a Biblioteca conheceu, de facto, projectos concretos de expansão que 
nunca foram realizados. Tivemos a oportunidade de aceder a várias propostas de expansão 
da autoria de vários arquitectos, tornando-se possível analisar as diversas propostas de 
apropriações de espaço no quarteirão e reflectir sobre  os princípios definidos. A abordagem 
ao projecto de Souto de Moura permite, nomeadamente, identificar semelhanças de 
resposta e de desenho e equacionar as estratégias e as soluções nestes diversos projectos, 
quanto ao problema da expansão.

Os primeiros remontam ao século XIX, correspondentes ao período de desactivação do 
Convento e à procura de uma nova função para o edifício. Os seguintes correspondem 
ao século XX e tentam dar resposta ao problema de falta de espaço, explorando novas 
soluções e apresentando várias propostas de construção de novos edifícios nas áreas livres.

O mais antigo projecto de expansão do edifício da Biblioteca, surge em 1840, da autoria 
de Joaquim da Costa Lima Júnior [fig.122]. 

O edifício sobrecarregado, ao albergar três instituições diferentes, não dispunha de espaço 
suficiente para o ensino na Academia de Belas Artes instalada no antigo Convento de Santo 
António da Cidade desde 1836. No terreno livre a nascente, o arquitecto estudou uma 
ideia de conjunto, entre o edifício da Biblioteca, um novo edifício destinado à Academia 
e a proposta da abertura de uma nova rua (actual Rua Visconde de Bóbeda) que viria a 
valorizar a posição do novo edifício.

Em 1848 surge um outro projecto, da autoria de José Luís Nogueira Júnior [fig.123] 
como tentativa de aproveitar o existente e regularizar o edifício. Este desenho surgiu do 
levantamento da estrutura existente do Convento abandonado, representado com um 
traço mais escuro (serviu também de base para a interpretação de como seria o desenho da 
fachada do Convento para a praça de São Lázaro). 
Um aspecto relevante deste projecto é a criação de um pátio com o mesmo comprimento 
do Claustro, mas mais estreito de largura. Este pátio aparece, no piso térreo, rodeado por 
salas destinadas à Academia de Belas Artes, conferindo uma certa relação interior/exterior 
e, ao mesmo tempo, proporcionando maior privacidade e segurança. 

No piso superior, a proposta é dar continuidade à Biblioteca - designada como «Livraria»- 
a nova construção está representada com cor mais clara. O restante edificado, já existente, 
dividia-se entre salas dedicadas ao Museu, Biblioteca e Academia.
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Fig. 124: Alçado norte e Planta do piso térreo do Projecto de expansão da Biblioteca de José Geraldo da Silva 
Sardinha, 1882. 

Fig. 125: Projecto para a Escola de Belas Artes nos terrenos adjacentes à BPMP de José Marques da Silva, 1915.
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Alçado nascente - Rua Visconde de Bóbeda Alçado sul - Avenida Rodrigues de Freitas
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Em 1882, por iniciativa do Centro Artístico Portuense, foi projectado um edifício no 
terreno adjacente à Biblioteca para albergar o Museu Municipal, da autoria de José 
Geraldo da Silva Sardinha [fig.124]. Este projecto apresentava o terreno do quarteirão 
livre, aproveitado para espaços verdes. Na zona norte, surge uma extensão do edifício, que 
envolve um novo pátio, à semelhança do anterior projecto de 1848. Estes dois projectos, 
de 1882 e de 1848, criam um edifício simétrico que não acompanha a direcção da Rua 
Morgado de Mateus apresentando o terreno a norte e no interior do quarteirão como sobra 
do conjunto e sem sentido na composição. Outra característica diferenciadora, visível no 
último projecto, é o desenho do alçado da parte nova, a norte. Os autores atribuiram-lhe 
uma linguagem contrastante em relação ao edifício do antigo Convento, com vãos de 
formas completamente diferentes das existentes. 

Em 1915, José Marques da Silva, na altura Professor e Director da EBAP, elabora um 
projecto com o objectivo de aumentar a Escola e melhorar os seus espaços [fig.125]. Foi 
influenciado pela ideologia da Reforma de 1911 do ensino artístico em que, para além 
da criação de espaços lectivos para as disciplinas artísticas e científicas, era importante a 
existência de espaços complementares, como as bibliotecas, os museus, salas de exposições, 
etc. 
Desde a última planta aqui referida (de 1882) para esta de Marques da Silva, é possível 
verificar algumas alterações a nível formal e do terreno: já está representada a ala norte, 
construída no início do século XX, com um apontamento ténue do que parece ser a 
intenção de um prolongamento da fachada e uma outra alteração visível relaciona-se com 
o aumento da área de terreno livre a nascente, cedido à Escola de Belas Artes. 
José Marques da Silva intervém apenas no terreno destinado à ESBAP (só em 1922 é 
oficialmente cedido) e adopta uma postura forte na fachada principal da nova escola, 
criando uma ruptura na direcção do edificio, destacando-o ao desenhá-lo paralelo à 
Avenida. 
Com esta proposta, procurou dar continuidade ao sistema compositivo do Convento 
de Santo António, ocupando o gaveto entre a Avenida Rodrigues de Freitas e a Rua 
Visconde de Bóbeda e definindo um novo pátio que organizava o programa da Escola: 
no corpo norte instalou as salas de aula; no corpo nascente (voltado para a Rua Visconde 
de Bóbeda) a administração, a Biblioteca e a sala de Arquitectura; no corpo sul, alinhado 
com a Avenida Rodrigues de Freitas, foi implantado o Museu de Escultura no 1º piso e o 
Museu de Pintura no 2º, tirando partido da iluminação zenital. Marques da Silva propõe 
assim uma nova fachada para a ESBAP, diferente da linguagem austera e neoclássica do 
Convento, porém, é afastado da direcção e a construção das novas instalações é adiada.
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Fig. 126: Planta e Alçado principal da Avenida Rodrigues de Freitas (sul) - Projecto de Manuel Marques, 
1928. Junção da planta actual da BPMP (a cinza) para se perceber a localização e a escala do projecto.

Fig. 127: Planta e Alçado principal da Rua Visconde de Bóbeda (nascente) - Projecto de Marques 
da Silva, 1933. Junção da planta actual da BPMP (a cinza) para se perceber a localização e a escala do 
projecto.
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Em 1928, Manuel Marques propõe um edifício que ocupa totalmente a área disponível 
a sul, destinado à EBAP, com entrada pela Avenida Rodrigues de Freitas, fazendo um 
gaveto e continuando para a Rua Visconde de Bóbeda [fig.126]. No projecto, repete a 
ideia do Claustro, que envolve as várias salas e ateliers da Escola. No Alçado principal, 
temos a percepção de um edifício imponente, em que existe uma diferença de cérceas para 
marcar a zona de entrada da Escola e um desenho limpo, ainda com a presença de um friso 
contínuo junto à cobertura e de alguns ornamentos pontuais.

Em 1933, Marques da Silva desenvolve um novo projecto baseado no de Manuel Marques 
realizado em 1928 [fig.127]. Segue assim a estrutura do estudo anterior, propondo uma 
reinterpretação do programa, o pátio já não é tão imponente sendo colocada no centro da 
composição a “Sala do Antigo”, em homenagem aos modelos clássicos.18 Do seu último 
projecto de 1915 para este de 1933, mantém a direcção do volume de entrada paralelo 
à Avenida, quebrando a continuidade da leitura entre a fachada da Biblioteca e a nova 
Escola. Outra característica interessante deste projecto de Marques da Silva, é o desenho 
da entrada principal pela Rua Visconde de Bóbeda, alterando a perspectiva de vivência da 
Escola.
Contudo, o Estado Novo decide transferir as instalações da EBAP para o palacete dos 
Forbes ou dos Braguinhas, em frente ao Convento de Santo António e Marques da 
Silva desenvolve no ano seguinte uma nova proposta para a EBAP, considerando agora a 
remodelação do palacete e a sua ampliação através de pavilhões no terreno adjacente.

Continuando com as propostas de expansão do edifício da Biblioteca, em 1961, surge 
uma outra ampliação do edifício, de Alexandre de Sousa, apresentando um esboço em que 
propõe a mancha da área a ampliar [fig.128 - pág.114].
Uma grande alteração visível neste projecto, está na diminuição do terreno livre para 
construção. Com a transferência da ESBAP para o palacete, o terreno que lhe seria cedido 
ficou sem efeito e foi edificada a Contrastaria em 1939 em metade dessa área o que quebrou 
toda a lógica até aqui explorada de prolongamento e continuação da largura do Convento.
No início do século XX, o braço norte que começara a ser construído ao longo da Rua 
Morgado de Mateus, acabou por ficar incompleto e Alexandre de Sousa na sua proposta, 
prolonga esse braço com uma linguagem semelhante à existente, reproduzindo uma 
simetria de alçado, de maneira a encerrar o quarteirão [fig.128, fachada norte]. A proposta 
contorna os limites do terreno, num edifício contínuo que encerra o quarteirão. Nessa área 
interior, propõe uma torre de 11 pisos acima do solo, que divide o espaço, criando um 
pátio a norte e outro a sul [figs.128, secção BB’].

18 Gonçalo Canto Moniz - “Projectos para a Escola de Belas-Artes do Porto”, Departamento de Arquitectura da FCTUC 
[Disponível na Internet: fims.up.pt]



114

B

B’

Fig. 128: Desenhos do Projecto de expansão da BPMP de Alexandre Sousa, 1961.

Alçado Norte - continuação da linguagem.

Secção BB’

Fig. 129: Esquisso da Rua Morgado  de Mateus a norte 
-  Projecto de Alexandre de Sousa, 1969.

Edifício existente 
 da Biblioteca

Fig. 130: Secção pelo interior do quarteirão - Projecto de 
Alexandre de Sousa, 1969.

Avenida 
R. Freitas

Salas de 
Leitura

Depósitos

Fig. 131: Planta de Cobertura - Projecto de 
Alexandre de Sousa, 1971.

Fig. 132: Maquete da Proposta - Projecto de 
Alexandre de Sousa, 1971. 
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Alexandre de Sousa reformula inteiramente a proposta inicial, em 1969, propondo um 
conjunto de construções em altura assentes sobre “pilotis”, com predominância de uma 
torre para depósito de livros [figs.129-130]. As restantes construções destinar-se-iam a 
salas de leitura, de projecções, de hemeroteca, etc. O edifício antigo seria utilizado para 
salas de leitura erudita, de exposições, de conferências, serviços directivos, etc. - como 
indicado nas plantas.
O arquitecto defendia que esta nova solução «deixaria viver o actual edifício completamente 
livre de construções estranhas, libertando-o mesmo de enxertos existentes que o prejudicam 
esteticamente»19.

Nesta solução, considerava-se a demolição do prolongamento do edifício do antigo 
Convento voltado à Avenida Rodrigues de Freitas e a sua substituição por um volume com 
um recuo de cerca de 10 metros, inteiramente desligado da fachada voltada a esta avenida. 
Para a Rua Morgado de Mateus, deixar-se-ia também o edifício actual incompleto, tal 
como se encontra, rasgando completamente esta frente e tornando possível o acesso para 
o interior ajardinado. A meio do conjunto dos novos edifícios elevar-se-ia uma torre,
reservada a depósito de livros. A parte antiga da Biblioteca era reservada a conferências, 
reuniões, exposições, etc. e a nova Biblioteca, actuaria como centro técnico e de depósito 
de espécies. Este novo estudo, acrescentaria uma área de cerca de 10 000m2 de pavimentos, 
sendo desses 5 000 para depósito de publicações, a instalar numa torre de 20 pisos.20 

Dois anos depois, em 1971, Alexandre de Sousa melhora alguns pormenores da anterior 
proposta e realiza «uns estudos relativos à nova implantação e jogo de volumes do novo partido 
arquitectónico» da Biblioteca [figs.131-132]. Nesta nova versão, desenha umas passagens 
cobertas que fazem a ligação entre o novo edificado e o existente, eliminando um volume 
contínuo que relacionava a torre com outros dois pontos nas extremidades do quarteirão.

Entre as novas construções e o edifício da Biblioteca, passariam a existir espelhos de água 
e um espaço aberto ajardinado destinado a leitura e exposições ao ar livre.

A torre teria três pisos subterrâneos e 18 pisos acima do solo, com capacidade de armazenar  
mais de 10 milhões de livros. A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia considerou 
«excessivamente exígua a área destinada à expansão» da Biblioteca e sugeriu a inclusão das 
«áreas ainda livres do mesmo quarteirão, de modo a permitir uma solução menos concentrada»21. 

A resposta final, relativamente à aprovação da proposta, veio do Ministério da Educação 
Nacional, que referiu que os volumes não se integravam convenientemente na volumetria e 
concepção espacial do edifício da Biblioteca e não eram compatíveis com as características 

19 Maria Fernanda de Brito - Biblioteca Pública Municipal do Porto nos últimos 50 anos: um edifício em transformação: 
1935-1985, Porto: BPMP, 1985, vol. I, p. 80. 

20 Idem, ibidem, p. 81.

21 Idem, ibidem, p. 85.
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Fig. 133: Projecto de Rosas da Silva, 1974.

Legenda do esquema de 1974:

 Construção Existente

 Construção a Demolir 

 Construção a Alterar 

 Provável Construção

 Área aprox. 2.220.000m2
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do terreno disponível e, por esses motivos, foi recusado.22

Em 1973, é constituído um Grupo de Trabalho pelo Chefe da Repartição de Serviços 
Culturais, pelo Director da Biblioteca, pela Bibliotecária-Chefe e pelo Arquitecto Rosas 
da Silva, que deveria «propôr o projecto das alterações, e respectiva programação a realizar no 
edifício da mesma Biblioteca, no sentido da racionalização do aproveitamento do espaço».23 
Pretendia-se, fundamentalmente, estudar o existente e retirar o máximo proveito dos 
espaços de que dispunha.
Como resultado do trabalho realizado por este Grupo, em 1974, o Arquitecto Rosas da 
Silva apresenta um esquema de aproveitamento do terreno adjacente [fig.133] e propõe:  
demolir as antigas dependências da Direcção-Geral de Saúde; alterar o chamado 
«prolongamento da Capela» na área nordeste; construir um edifício em forma de “L” em 
que um braço estaria paralelo à Rua do Morgado de Mateus mas recuado e ficaria ligado 
à zona ocupada pelo «atelier» Barata Feyo com uma ligeira torção no volume; e entre o 
edifício antigo e as construções a erguer (cerca de 2 220 000 m2) seriam criadas áreas 
verdes de lazer.

Reunimos em síntese os projectos de expansão realizados. A problemática recorrente da 
expansão da Biblioteca foi condicionada por vários factores que foram adiando as decisões 
ao longo dos anos: as vontades políticas, os constrangimentos orçamentais e a selecção do 
projecto que melhor se integrasse na envolvente e melhor se relacionasse com o edifício 
antigo. Apesar de algumas das opções assumidas não terem impedido a realização do 
projecto de expansão, condicionaram-na seguramente, como por exemplo: 
- o terreno livre situado a sul, cedido à ESBAP, era uma parcela integrante do quarteirão da 
Biblioteca, e a construção da Contrastaria neste terreno veio estrangular essa ampla área;
- no terreno livre situado a Norte, foi autorizada a construção de dependências da Direc-
ção-Geral de Saúde, que anos mais tarde foram demolidas;
- o antigo atelier do escultor Barata Feyo, construção adossada à antiga cozinha dos frades, 
foi reabilitado e transformado em depósito de publicações em 2013. A existência desta 
dependência foi sempre posta em causa pelos vários dirigentes da instituição e considerada 
uma obra provisória a ser demolida posteriormente. Este acrescento é um volume 
desenquadrado do resto do edifício e a sua demolição iria libertar a construção original e 
dar a possibilidade de reorganizar esta área. Mas devido à falta de espaço e à urgência em 
conseguir novas áreas de depósito, a solução mais económica foi recuperar este acrescento 
e criar condições físicas para albergar as colecções.

22 BRITO, Maria Fernanda de - Biblioteca Pública Municipal do Porto nos últimos 50 anos: um edifício em 
transformação: 1935-1985, Porto: BPMP, 1985, vol. I, p. 86.

23 Idem, ibidem, p. 88.
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Projecto de  Rosas da Silva - 1974. Projecto de Souto de Moura - 2002.

Projecto de Alexandre de Sousa - 1971.Projecto de Alexandre Sousa - 1961.

Projecto de José Sardinha, 1882. 

Projecto de José Júnior - 1848.Projecto de Joaquim Júnior - 1840.  

Projecto de Marques da Silva - 1915. 

Projecto de Manuel Marques - 1928. Projecto de Marques da Silva - 1933.

Fig. 134: Propostas de expansão - alinhamentos entre o antigo e o novo, a vermelho.
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Reflectindo sobre as propostas, que ao longo dos anos foram apresentadas para resolver a 
expansão, constatamos que a maioria recorre à simetria e alinhamento, tanto para norte 
como para nascente, e muitas propostas recorrem à criação de um novo pátio tendo como 
referência o espaço do Claustro [fig.134]. 
Até à construção do braço a norte da Biblioteca, as propostas são idênticas e expandem-se 
para norte com a criação de um pátio no alinhamento do claustro.
No século XX, depois da construção da ala norte, a proposta mais frequente foi de 
prolongar esse alinhamento até ao limite do terreno livre e dar continuidade para sul 
encerrando completamente o conjunto. 

O terreno livre a nascente, cedido à ESBAP, permitiu respostas similares que rematavam 
o gaveto entre a Avenida Rodrigues de Freitas e a Rua Visconde de Bóbeda num edifício 
contínuo, integrando no conjunto um novo pátio.

Destacamos o projecto de 1971, que se distingue dos outros, em que Alexandre de Sousa 
propõe uma série de edifícios independentes e inclui uma torre, que parece despropositado 
tendo em conta toda a envolvente. Estes edifícios comunicavam com a Biblioteca por 
passagens cobertas, distanciando-se e assumindo a diferença entre o novo e o existente. 
Neste aspecto apenas, assemelha-se à ideia do projecto de expansão da autoria de Souto 
de Moura. 

No projecto de 2002, que destacaremos de seguida neste trabalho, Souto de Moura teve de 
lidar com algumas das condicionantes já anteriormente referidas e com os vários acrescentos 
(na fachada nascente da Biblioteca) construídos ao longo dos anos, para dar resposta ao 
problema de falta de espaço para depósitos. Acrescentamos a cedência do terreno adjacente 
à Contrastaria, a sul, cedido em 1978 para ampliação da BPMP.

Nenhum destes projectos foi concretizado, o interior do quarteirão encontra-se actualmente 
preenchido por estes acrescentos sem qualidade e a quantidade de livros aumenta de dia 
para dia, tornando-se impossível o seu tratamento técnico e a sua disponibilização ao 
público.
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Jardim S. LázaroEdifício AEdifício B Área DEdifício C

Fig. 135: 3D produzido da proposta de expansão de Souto de Moura de 2002 (Perspectiva nordeste) - produzido 
pela autora.

Legenda:

 Construção Existente

 Edifício da Biblioteca 

 Proposta de Expansão
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2.2.4 Programa do Projecto de Expansão da Biblioteca (1999)

O projecto geral prevê a construção de espaços para depósitos, áreas para leitura, serviços 
técnicos, um restaurante e uma zona para equipamentos de instalações especiais. Este 
projecto de expansão tinha como principal objectivo criar condições para a BPMP 
continuar a desempenhar a sua missão de preservar, conservar e disponibilizar ao público 
toda a informação à sua guarda.

«A boa arquitetura [segundo Souto de Moura] emerge de uma continuidade anterior, e faz 
uma contribuição para o que acontece depois.»24

Nesse pressuposto, o novo edificado foi pensado em conjunto com o existente, mas  
constituindo-se e funcionando como um só, o que, desde logo, poderá trazer benefícios e 
conferir potencialidades nunca antes desenvolvidas. 

O projecto é distribuído da seguinte forma programática [fig.135]:

- Edifício A - Depósito de Publicações [anexos p.186-187]

Situado no prolongamento da ala norte do existente, física e funcionalmente ligado à 
zona do Auditório e Sala Infantil. O Depósito apresenta três pisos, na continuidade do 
que existe e um quarto piso, subterrâneo, que se prolonga pelo interior do quarteirão e se 
relaciona com os outros dois edifícios - B e C.

- Edifício B - Sala de Leitura [anexos p.188-189]

A intenção é expandir o programa já existente nessa zona do edifício, para funcionar 
como um único espaço, sem dificuldade de acesso. Este novo edifício, tem exactamente as 
mesmas dimensões da actual Sala de Leitura de Livre Acesso alinhada a sul.

- Edifício C - Restaurante e Galeria [anexos p.190-191]

Situado no gaveto da Rua do Visconde de Bóbeda com a Avenida de Rodrigues de Freitas, 
tem uma função independente da Biblioteca. O piso térreo dedicado a Restaurante ou 
Cafetaria (serviço hoje desactivado no actual edifício) e o superior, como Galeria.

- Área D - Equipamentos de instalações especiais e entrada subterrânea

Souto de Moura propõe uma área mais concentrada e central para estes serviços técnicos, 
situada paralelamente ao edifício da Contrastaria, limitada por muros e com uma entrada 
a norte para o piso subterrâneo. Desta forma, o desenho do interior do quarteirão torna-se 
bem definido, sem muitos acrescentos e com espaços verdes regulares que se relacionam 
com o edifício. Actualmente os serviços técnicos estão neste local, repartidos por um 
edifício e por um espaço descoberto. A sua implantação no centro do quarteirão recorta 

24  «Good architecture emerges from a previous continuity, and makes a contribution to what happens afterwards.» - 
Eduardo Souto de Moura - “Homecoming”, [entrev.] Nuno Grande, in: Eduardo Souto de Moura 2005-2009, Luiz 
Trigueiros (ed.), Madrid: El Croquis Editorial, nº146 (2009), pp. 8-9.
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Fig. 136: Plantas, Alçados e Secções 
do Projecto de Expansão de Eduardo 
Souto de Moura, 2002.
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Fig. 137: Planta de Cobertura e Alçado Sul do Projecto de Expansão de Souto de Moura - contorno a vermelho a 
delimitar o terreno intervencionado.
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esta área de uma forma irregular, o que lhe retira qualidade. 

2.2.4 Estratégia e reflexão sobre a proposta de expansão

A estratégia de intervenção de Souto de Moura, consistiu em construir o perímetro do 
quarteirão e reservar o interior para zonas verdes comunicantes com as áreas públicas da 
Biblioteca. A sua proposta tenta dar uma lógica e ordem ao conjunto, transformando-o 
num edifício-quarteirão mas, ao mesmo tempo, permeável para o seu interior. 

No projecto de expansão da Biblioteca, Souto de Moura optou por não fundir o novo 
edificado no antigo (talvez por motivos de dificuldade na compatibilização de escala) mas 
também não o isolou completamente, pois assumiria um protagonismo despropositado.
O projecto resultou num conjunto seccionado, com corpos arquitectónicos partidos e 
independentes. Os edifícios propostos são de formas simples, pavilhonares, mas apesar de 
existir uma continuidade funcional entre o novo e o pré-existente, mostram independência 
em relação ao restante conjunto.
Esta visível independência e distinção entre antigo e novo é reforçada através de duas 
opções: existe um distanciamento propositado, o novo não se adossa ao antigo e a 
linguagem da fachada é marcadamente distinta do existente. O revestimento da fachada, a 
“pele” do novo edificado, assume-se com uma fachada de vidro com um sistema de “brise-
soleil” diluindo a leitura da divisão interior, ou seja, apesar do material da fachada deixar 
transparecer o interior e o exterior, não é perceptível quantos pisos estão inseridos em cada 
volume.
No projecto da Biblioteca, como na maioria dos seus projectos, Souto de Moura não abre 
janelas e trabalha com os conceitos de positivo/negativo, transparente/opaco nas fachadas 
ou utiliza luz zenital.
Apesar desta independência formal, a continuidade funcional e volumétrica no conjunto 
é visível e os volumes comunicam com o edifício pré-existente através de subtis ligações 
cobertas. Este projecto não está completamente definido, como se percebe pela ausência 
destas ligações cobertas em alguns pontos entre o novo e o existente, como é o caso da 
Sala de Leitura. No projecto está prevista a sua  transferência para a ala sul do piso térreo, 
para dar continuidade programática e criar relação com os espaços exteriores, contudo, a 
ligação coberta entre os edifícios só foi projectada na cota superior [planta do piso 1 da 
fig.136 e alçado da fig.137]. 
Ao nível formal, a cércea, a profundidade e a largura dos blocos é a mesma do volume 
da Biblioteca imediatamente adjacente, criando assim uma continuidade formal com o 
existente.
Um pormenor de interesse a realçar neste projecto é a tensão criada no gaveto do quarteirão, 
onde os volumes parece que se tocam e se encerram, ao mesmo tempo que existe uma 
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Piso 4  
Cobertura

Piso 3

Piso 2

Piso 1

Piso -1

Actual Sala de 
Leitura de L. A.

Proposta para a 
Sala de Leitura 
de Livre Acesso

Fig. 138: Esquema produzido pela autora como representação da alteração programática que o projecto 
de Souto de Moura propõe. 
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distância entre eles, que permite o fluir do interior para o exterior e vice-versa.
Este gaveto é essencial no conjunto e, num sentido mais alargado, na cidade. É um momento 
de transição entre a importante Avenida Rodrigues de Freitas e uma rua secundária, de 
reduzidas dimensões, a Rua do Visconde de Bóbeda.
Esta opção do projecto, resolveria o conflito e o vazio actual existente, funcionando como 
uma “rótula” que relaciona os vários acontecimentos naquela zona. O seu enquadramento 
no conjunto valoriza tanto a rua secundária, como a avenida. Tanto convida a entrar, como 
oferece protecção. Encerra o quarteirão, trazendo em simultâneo uma grande fluidez ao 
conjunto e a esta parte da cidade.
No edifício existente, as alterações mais significativas são as zonas adjacentes ao Claustro 
e as suas áreas exteriores. Os espaços que envolvem o Claustro, actualmente funcionando 
como depósitos de publicações e de acesso interdito ao público, foram repensados para 
uso colectivo.

A Sala de Leitura de Livre Acesso actual, a segunda sala existente para os leitores da 
Biblioteca (a Sala de Leitura Geral continua a ser a principal), seria transferida para o 
piso térreo (actualmente localiza-se no 2º piso) e integrada e prolongada para um dos 
novos edifícios propostos [fig.138]. Deste modo, estaria relacionada directamente com os 
espaços do Claustro e com os jardins no interior do quarteirão, assim como possibilitaria 
a utilização da porta que está orientada para a Avenida [alçado da fig.137].

Uma outra proposta de alteração relaciona-se com o antigo Atelier de Barata-Feyo. Este 
espaço é uma construção posterior à do Convento e está adossado à ala sul do edificado. 
Serviu para aulas de desenho e escultura e aí se manteve o escultor Barata-Feyo a trabalhar 
até aos anos 70 do século passado. 

Na Memória Descritiva, Souto de Moura defende a necessidade de eliminação física do 
atelier porque «não é só um problema de arquitectura, mas sim um problema de ‘política’ de 
intervenção» e não deixa de notar que a construção é um acrescento “medíocre” e que se 
deveria repôr a fisionomia original do Convento.

Na nossa opinião, este acrescento, impossibilita uma leitura uniforme e coerente do 
conjunto, rompe com a harmonia dos espaços e dificulta o desenho do espaço interior 
do quarteirão. Apesar destes aspectos negativos, este corpo do edifício foi recentemente 
(em 2013) intervencionado pela Domus Social (Empresa de Habitação e Manutenção do 
Município do Porto) e transformado em depósito de publicações periódicas.
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Fig. 139: Perspectiva aérea de São Lázaro com análise da autora das frentes urbanas da avenida e ruas transversais.

Fig. 140: 3D produzido pela autora da proposta de expansão de Souto de Moura de 
2002 - Perspectiva sudoeste.

Fig. 141: Casa na Quinta do 
Lago.
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O contexto em que se insere este edifício, é caracterizado por um edificado contínuo na 
avenida, muito compacto, como uma “rua corredor”, em que o vazio é pontual e que 
corresponde à existência de uma via transversal [figs.139-140]. 
No projecto de expansão, Souto de Moura mantém essa lógica, constrói na periferia do 
quarteirão e refaz a rua corredor, mas não a continua completamente - introduz pontos de 
suspensão/articulação que correspondem a um pequeno distanciamento entre o antigo e 
o novo - relacionando também o seu projecto com o que acontece no espaço oposto, no 
terreno da Faculdade de Belas Artes, onde existem intervenções modernistas - alternância 
de cheios e vazios e a presença de áreas verdes.
Os vazios entre os edifícios reforçam a lógica e a regra do lugar. A interpretação pode 
ser a de fragmentar o edificado, para criar uma transição entre realidades diferentes - 
do construído compacto para o vazio e vice-versa, ao mesmo tempo que reforça as duas 
realidades.  
Souto de Moura tem na sua arquitectura uma atitude racional e por vezes apresenta 
excepções que acabam por reforçar a regra, como o caso da casa na Quinta do Lago, 
no Algarve (1984-89), do quadrado desalinhado que vincula o conjunto de quadrados a 
estarem mais ordenados [fig.141]: 
«Aquela minha obsessão sobre a procura da regra, a procura da ordem, a procura do racional, é 
um pressuposto teórico para poder trabalhar, mas não tem um objectivo final. Quando consigo 
uma certa ordem, uma regra de construção, ou um módulo base, parece que tudo vai bem mas 
é quando surgem os acidentes, e se eles não aparecem, então invento-os eu.»25

Esta opção, para o projecto de expansão, de permitir uma maior fluidez de percursos e 
criar eixos mais equilibrados, contraria a outra hipótese de encerrar o quarteirão através 
de uma linguagem que repete o existente (como fez no Convento das Bernardas), que 
impediria a transparência para os espaços descobertos, no interior do quarteirão.
Através do projecto de expansão da Biblioteca, é evidente esta característica de Souto de 
Moura que não separa estas duas vertentes quando projecta - o urbanismo e a arquitectura 
- ou seja, a cidade do objecto, são uma unidade porque influenciam-se mutuamente. 
Não devem ser analisados separadamente, porque fazem parte do mesmo conjunto.
Consideramos assim, que o projecto de expansão parte do princípio de organização, como 
uma grande casa e uma pequena cidade. Em arquitectura, não devemos separar a visão do 
projecto do urbanismo, o global do particular, a casa da cidade, porque uma casa não é 
casa a menos que seja também uma pequena cidade: «uma árvore é uma folha e uma folha 
é uma árvore – a casa é a cidade e a cidade é a casa – a cidade não é cidade a menos que seja 
também uma grande casa – a casa não é casa a menos que seja também uma pequena cidade.»26

25 Eduardo Souto de Moura - “A ambição à obra anónima: numa conversa com Eduardo Souto de Moura”, [entrev.] 
Paulo Pais, in Eduardo Souto de Moura, Luiz Trigueiros (ed.), Lisboa: Blau, 1996, p.33.

26 Aldo van Eyck - The child, the city and the artist: an essay on architecture, Amsterdam: Sun Publishers, [1962], p.102.
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Fig. 143: Zona A área sepulcral da antiga capela do 
Convento.

Construção séc. XX - Posto 
de Transformação da EDP

Fig. 142: Delimitação das áreas sujeitas à intervenção 
arqueológica.

Zona A

Zona B

Fig. 144: Zona B - utilizada como parque de estacionamento 
antes da intervenção arqueológica.

Fig. 145: Zona B - durante os trabalhos de escavação 
mecânica para remoção do pavimento do parque de 
estacionamento. 
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2.2.6 Intervenção Arqueológica preventiva nos terrenos da Biblioteca

O projecto de expansão da Biblioteca arrancou em 1999, e em 2000 deu-se início aos 
trabalhos de escavação arqueológica preventiva27: 

«A realização da intervenção de arqueologia preventiva derivou directamente do projecto 
de expansão da Biblioteca Pública Municipal do Porto que, por força da sua natureza e 
importante afectação do solo e do potencial arqueológico do local, obrigava ao cumprimento 
de um conjunto de medidas de minimização do impacto arqueológico da obra nos termos da 
legislação vigente.»28

Esta obrigação foi reforçada pelo facto do projecto estar previsto para os terrenos 
envolventes que pertenceram à Cerca do antigo Convento de Santo António da Cidade, 
no século XVIII.

A intervenção arqueológica prolongou-se até 2004, atrasando o desenvolvimento do 
projecto que, por razões que desconhecemos, até à data não foi reiniciado.

A intervenção, da responsabilidade da Dryas Arqueologia, Lda, foi realizada em duas áreas 
distintas, que correspondem à «zona A», a norte do quarteirão e à «zona B», a sul [fig. 142].

Segundo o relatório arqueológico, na «zona A» existiu um conjunto de edifícios do século 
XX (instalações da Direcção Geral da Saúde)  que, em conjunto com a instalação de infra-
estruturas e a construção  de edifícios de apoio aos serviços da Biblioteca [fig.143], terão 
provocado a destruição de importantes vestígios arqueológicos existentes no local.

A «zona B» foi ocupada por um parque de estacionamento público, construído nos anos 
80 do século XX, que afectou com gravidade o registo arqueológico subjacente29 [figs.144-
145].

O objectivo inicial desta intervenção era datar um conjunto de estruturas e avaliar o seu 
interesse patrimonial, assim como recuperar integralmente os vestígios antropológicos, de 
forma a possibilitar a execução do projecto previsto para o local. No entanto, ao longo do  
processo das escavações, foram acrescentados outros objectivos:

- Caracterizar e recuperar a informação arqueológica da antiga igreja, da qual, foi encontrada 
parte das estruturas e uma área sepulcral interior;

- Descrever pormenorizadamente e cartografar com exactidão o troço do «Aqueduto de 

27 Estes trabalhos desenvolveram-se em duas fases de intervenção - a 1ª em 2000 e a 2ª em 2003 com término em 
2004.

28 Dryas Arqueologia, Lda - Intervenção de Arqueologia Preventiva: Biblioteca Pública Municipal do Porto: Relatório 
Final. Porto: Dryas Arqueologia, Lda, 2005.

29 Terreno doado à autarquia pela Direcção-Geral do Tesouro em 1978, com a finalidade de permitir a ampliação da 
biblioteca. Foi ocupado como parque de estacionamento até 1999.
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Fig. 146: Representação esquemática do processo de formação da estratificação identificada na Zona A. 

Legenda dos vestígios encontrados:
 
 Estruturas Contemporâneas
 Estrutura da Igreja 
 Aqueduto de Mijavelhas
 Passeio circundante  
 Muro Este/Oeste
  Muro Norte/Sul
 Área sepulcral
 Valas de inumação
 Estruturas sobrepostas à   
 Necrópole

Fig. 147: Vestígios arqueológicos e antropológicos mais relevantes. 

B

A

A A

B
C
D
E
F

C

D

E F

Fig. 148: Estrutura da Igreja (Ponto B). Fig. 149: Interior do Aqueduto. Fig. 150: Troço do muro (Ponto D).
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Mijavelhas», entretanto identificado, tornando assim possível a opção pelo seu desmonte 
para concretização do projecto de arquitectura;

- Interpretar a evolução da ocupação humana deste espaço nos últimos séculos, a partir das 
informações arqueológicas recolhidas;

- Precisar a cronologia da totalidade das estruturas soterradas, encontradas sob o piso do 
parque de estacionamento;

- Delimitar espacialmente a área sepulcral identificada nesta zona, atribuir-lhe uma 
cronologia mais precisa e compreender o seu relevo na história do Porto;

- Recuperar a totalidade dos esqueletos inumados na área sepulcral.

O resultado final das escavações [figs.146-147] traduziu-se na identificação de um 
conjunto de estruturas recentes de valor patrimonial reduzido - como é o caso da estrutura 
dos Serviços Gerais de Saúde [ponto A, fig.147] -, de estruturas dos séculos XVII/XVIII, 
que permitiu confrontar e corrigir as informações da documentação escrita e cartográfica 
antiga, de grande relevância para a história social e política do Porto. 

Destas informações destacam-se: 

- Parte das fundações da antiga igreja do Convento de Santo António da Cidade - que 
confirmaram a hipótese do local onde terá sido construída, mas que devido à destruição 
dos vestígios, provocada pelas construções do século XX, não foi possível determinar as 
suas dimensões [fig.148];

- Um troço do aqueduto de Mijavelhas (a meio do quarteirão) - que apesar de termos 
conhecimento da sua existência, a partir da planta de Teodoro Maldonado, permitiu 
confirmar a sua localização e a sua estrutura [fig.149];

- Um passeio murado que circunda o edifício do Convento de Santo António da Cidade 
- desconhecíamos a existência deste passeio, que provavelmente facilitava a passagem pelo 
terreno alagadiço da Cerca [fig.150];

- Duas áreas sepulcrais distintas - uma localiza-se na «zona A» e corresponde ao interior da 
antiga igreja do Convento, onde se recolheram vestígios de inumação de 14 indivíduos e um 
ossário; e a segunda, na «zona B», correspondente  a uma necrópole de grandes dimensões, 
que terá sido utilizada durante o século XIX, composta por 81 valas de inumação , onde 
se recolheu os vestígios de 276 indivíduos [figs.151-152].

Apesar destas áreas de enterramento terem sido uma descoberta para a equipa de 
arqueólogos, já existia documentação anterior que sinalizava a existência das sepulturas no 
interior da Igreja, assim como no terreno da zona B, «a antiga Cerca serviu, em tempos, de 
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Fig. 153: Representação esquemática do processo de formação da estratificação identificada na Zona B - Necrópole. 

Nível do desaterro para construção do 
parque de estacionamento

Avenida Rodrigues de Freitas

Edifício da actual Biblioteca

Possível sequência de valas Valas encontradas Possível sequência de valas 

Fig. 151: Zona B - Vista da necrópole no fim dos 
trabalhos de escavação. (Fachada da actual FBAUP em 
vista).

Fig. 152: Zona B - Vista geral da necrópole no fim dos 
trabalhos de escavação. 
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cemitério das freguesias da Sé e de Santo Ildefonso.»30 

O gráfico da figura 153, representa a secção desta necrópole/cemitério e ajuda a compreender 
melhor este terreno que, com a abertura da Avenida Rodrigues de Freitas, ficou alterado, já 
que uma parte da Cerca foi sacrificada e muitas sepulturas destruídas.

Apesar destas escavações terem, de alguma forma, contribuído para a interrupção do 
projecto, os estudos históricos e arqueológicos do monumento, permitiram conhecer a 
sua evolução formal desde o século XVIII.  Este factor evolutivo vai permitir a Souto de 
Moura, clarificar o preexistente para nele poder intervir.

A propósito da importância da arqueologia nos trabalhos de arquitectura, Siza Vieira 
afirma: 

«[...] são algo de muito importante para a arquitectura, falando na cidade antiga, porque por 
mais que fiquem cobertos, alguma coisa fica no ar da sua presença e é um indicativo para o 
futuro, neste caso para o presente, porque compreendemos bem o terreno, a topografia e tudo 
isso.»31

Uma construção marca o “genius loci”, de tal modo que, uma vez que exista, jamais se 
apaga totalmente, mesmo quando destruída. 

30   BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DO PORTO - O Convento de Santo António da Cidade: Exposição no 
150º aniversário da instalação definitiva e da abertura oficial da Biblioteca Pública Municipal do Porto, Porto: BPMP, 1992, 
p. 63.

31   Siza Vieira - Entrevista a propósito do plano de ligação do Pátio B ao Largo do Carmo e Terraços do Carmo - 2014. 
[Disponível na Internet: vimeo.com/99233942]
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iii o ProjeCto e a CiDaDe - Da BiBlioteCa àS BernarDaS 

3.1 Considerações gerais sobre as intervenções na BPMP e no Convento das Bernardas
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3.1 Considerações gerais sobre as intervenções na BPMP e no  
 Convento das Bernardas

A recuperação e reconversão de edifícios constituem uma parte significativa dos projectos de 
arquitectura actuais. Mais do que construir é necessário recuperar e restaurar o património 
existente. A este propósito, vale a pena recordar a afirmação de Souto de Moura numa das 
suas entrevistas: 
«O destino do património, quer moderno, quer antigo, é ser alterado. São organismos vivos, que 
têm de servir a sociedade, se não, não eram património.»32

No caso da Biblioteca Pública do Porto, tendo em conta os dois projectos anteriormente 
analisados – um, de reabilitação, outro, de raíz – tentaremos perceber como se apropriou 
das pré-existências no seu projecto para este edifício.
De seguida, trataremos da intervenção do arquitecto no Convento das Bernardas, em 
Tavira e, numa análise paralela com o projecto de expansão da Biblioteca Pública do Porto, 
tentaremos cruzar elementos que permitam uma interpretação alargada, à escala da Cidade.
O Convento das Bernardas, pareceu-nos ser uma boa escolha para a oposição pretendida 
com a BPMP, por ser um edifício construído inicialmente para funções religiosas ao qual 
foi, recentemente, atribuída uma nova função e novos acrescentos de construções.
A confrontação de dois projectos com programas e critérios de intervenção distintos, foi 
um incentivo para reflectir sobre o papel do arquitecto e da arquitectura na cidade actual.

32   Eduardo Souto de Moura - “Grande Entrevista com Eduardo Souto de Moura Prémio Pritzker 2011”, [entrev.] 
Sergio Andrade, in: O Tripeiro, nº7 (2011), p.200. 
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Fig. 154: Planta de Tavira e localização do Convento das 
Bernardas - Desenho de Leonardo di Ferrari, 1645.

Fig. 155: Gravura de Tavira, de autor desconhecido do 
século XVII.
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Fig. 156: O Convento, planta de Tavira de Sande de 
Vasconcelos, 1798.

Fig. 157: Vista sudoeste do Convento antes da intervenção.

Volume da Igreja

Igreja

Dormitório

Igreja
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3.1.1  O Convento das Bernardas - breve enquadramento histórico

O antigo Convento de Nossa Senhora da Piedade de Tavira, também conhecido como 
Convento das Bernardas (termo que adoptamos neste trabalho), foi construído entre 1509 
e 1528.
São escassas as informações sobre o antigo Convento das Bernardas. Foram assim assumidos 
alguns pressupostos a partir do conhecimento das regras, da vida, e particularmente, da 
arquitectura, de outros equipamentos religiosos cisterciences e de representações dos séculos 
XVII e XVIII, que permitem a percepção da ocupação e transformação do Convento.
O edifício situa-se em Tavira, no Campo da Atalaia, entre a Rua dos Mártires e a Rua Arq. 
Eduardo Souto de Moura, e é definido a nascente pelo rio Gilão e a poente por várias linhas 
de água deste rio. A sua implantação próxima das muralhas da cidade, teve certamente em 
consideração a abundância de água no local, questão já verificada no Convento de Santo 
António. A existência de cursos de água era essencial para a instalação destes religiosos 
remetidos à clausura que, por essa razão, edificavam Conventos, fechados sobre si mesmos 
e auto-suficientes, para evitar o contacto com o exterior.
Inicialmente, o Convento estaria implantado em forma de “L”, formado por dois corpos: 
um a norte, integrando a igreja, o outro a poente, albergando o dormitório, e o espaço 
livre a sul, seria destinado ao cultivo [figs.154-155]33. 
Para albergar um maior número de religiosas, o Convento foi sofrendo bastantes alterações 
durante os séculos XVII e XVIII. Os trabalhos de arqueologia, vieram a confirmar 
a construção de um novo corpo a sul e uma organização conventual em torno de dois 
claustros, como sugere a figura 156 (embora na imagem não seja muito clara, percebe-se a 
existência de dois claustros muito equivalentes na sua dimensão).
Com a extinção das ordens religiosas, no século XIX, o Convento é abandonado e, em 
1863, é destruído parcialmente por um incêndio. Entre 1890 e 1968 é recuperado e 
funciona como Fábrica de Moagem e Massas a Vapor. Esta transformação em edifício 
industrial, sujeitou o edifício a novas construções a poente (um conjunto de habitações 
para os novos proprietários), remodelações nas antigas instalações e a diversas demolições 
entre as quais o corpo arquitectónico central e os dois claustros existentes [fig.157].
Com o encerramento da fábrica e até à aprovação do projecto actual em 2009, funcionaram 
naquele espaço pequenos negócios. Quando a empresa “Entreposto - Gestão Imobiliária 
S.A.” adquiriu o edifício, entregou o projecto a Souto de Moura que propôs para o antigo 
Convento das Bernardas a construção de residências, ideia aprovada pelo dono da obra. 

33  Na fig.154, é incompreensível a desproporção da largura do volume do Dormitório em relação à Igreja, consideramos 
por isso que tenha existido falta de rigor na sua representação. No entanto, é o documento mais antigo em que o 
Convento aparece representado e por esse motivo o inserimos neste trabalho.
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Fig. 158: Portal gótico do 
Convento das Bernardas.

Fig. 159: Chaminé da antiga 
Fábrica. [foto da autora]

Nova Construção 

Construção soterrada

Legenda:

Volume nascente

Volume novo integrado 
no antigo Convento

Volume poente

Área da antiga 
Igreja

Volume sul

Fig. 160: Planta de Cobertura do actual conjunto. 

Fig. 161: Analogia entre a textura da fachada com um recorte recolhido por Souto de 
Moura.
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3.1.2  Análise e reflexão sobre o projecto de Souto de Moura nas Bernardas

O primeiro aspecto a reter tem a ver com dois elementos que sugerem o passado do 
edifício: a porta manuelina da igreja que o identifica como convento e a grande chaminé 
que o identifica como fábrica [figs.158 e 159]. Souto de Moura recuperou esses e outros 
elementos existentes, que ao longo do tempo criaram afectividade com a comunidade 
local e introduziu novos para dar continuidade aquela construção. 
Souto de Moura, não se propôs a recuperar um convento ou uma fábrica, mas a intervir num 
convento que foi fábrica e que irá ser habitação. Interveio com o objectivo da reconversão 
programática, passando por uma adaptação da estrutura arquitectónica existente a uma 
nova função. A forma do edifício não é apenas a resposta concreta a uma determinada 
função mas, na prática, é possível a adaptação, sem necessariamente se descaracterizar o 
objecto. É esta a ideia presente em Souto de Moura, quando considera a própria forma 
como o elemento impulsionador de uma continuidade.
Vê o edifício como um processo reaberto, capaz de gerar outra vida e outro tempo.
A intenção não era construir um objecto isolado, mas construir uma parte de um território. 
Souto de Moura voltou a alterar a fisionomia do antigo convento, mas desta vez para 
devolver uma imagem perdida à cidade. 

O projecto de intervenção no Convento das Bernardas divide-se em dois: recuperação do 
edifício existente e novas construções [fig.160].
Na recuperação do edifício existente, apesar da arquitectura de um convento ser muito 
rígida - igreja, casa do capítulo, baptistério, corredores, celas -, estes espaços transformados, 
conseguem responder às novas necessidades: a nave central da igreja foi reutilizada como 
recepção do condomínio, a antiga sacristia transformada em cafetaria e habitações na área 
anteriormente ocupada pelas freiras nas cerimónias religiosas. Foram mantidos o portal 
gótico manuelino, o espaço da antiga igreja, o traçado original das fachadas e o pátio 
interior (os claustros já haviam sido demolidos com a transformação do edifício conventual 
em fábrica).
A alteração da cor original do edifício teve um propósito. Inicialmente, Souto de Moura 
pensou utilizar a cor primitiva avermelhada, pelo contraste que estabelecia com as salinas 
brancas. Mas após alguns testes concluiu não poderem as paredes ser caiadas, com as 
variantes e a transparência que a cal dá. A tinta plástica dava um aspecto “surdo-mudo” 
ao edifício, anulando a materialidade da parede ao contrário da tinta de cal que permite 
uma certa transparência e a respiração do próprio edifício. Optou então por utilizar uma 
cor clara, que produz sombras e texturas diferentes do antigo convento. Através de um dos 
recortes reunidos nos seus cadernos de trabalho [fig.161], podemos ver a analogia que era 
pretendida com a tinta de cal. Ou seja, a pele do edifício devia conseguir ser o reflexo do 
interior para permitir ter uma noção do esqueleto.
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Fig. 162: Projecto de reabilitação de Souto de Moura nas Bernardas - Planta Piso 1, Alçado 
nascente e Secção pelo pátio. Sinalizado a vermelho, nova construção no antigo Convento. 
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Outra grande alteração na fachada foi a abertura de novos vãos - a adaptação das janelas 
do antigo convento e fábrica às novas habitações obrigou à abertura de aproximadamente 
200 novas janelas.34 É importante referir que a ocupação da fábrica interferiu bastante no 
projecto, porque para criarem espaços amplos para a instalação das máquinas, demoliram 
quase todos os interiores do convento e os únicos espaços interiores que mantém, de 
forma genérica o desenho original, são a Torre e a antiga nave da Igreja. Com isto, o 
edifício existente ficou reduzido aos planos verticais, as fachadas do edifício, tendo sida 
reconstruída livremente a totalidade do seu interior. É no interior que mais se sente a 
presença do novo.

O projecto teve por finalidade a construção de 78 habitações, com tipologias desde o T0 
ao T3, distribuídas pelo antigo convento e três novos volumes destinados a habitação, na 
área poente, nascente e a sul entre o Convento e as salinas [fig.162]. 
As construções a poente, dois volumes anexados ao muro exterior, foram criadas à imagem 
dos volumes que a própria fábrica criou na sua ampliação.  
A nova construção a nascente tira partido da diferença de cotas entre o convento e as 
salinas e é constituída por uma banda contínua de habitações unifamiliares de um só piso 
com uma só frente. Deste modo, não interfere na imagem geral do convento que ao longo 
dos tempos se foi afirmando na paisagem. Utiliza o muro de suporte para integrar a nova 
arquitectura e assim suavizar a transição abrupta de diferenças de cotas que existia. 
A nova construção a sul, no antigo pomar do convento, é desenvolvida em dois pisos com 
uma só frente, num conjunto de casas-pátio em forma de “L”. Nesses pátios, a ideia não 
era abrir as casas para a paisagem, para evitar que se tornasse cansativa. Contudo, Souto de 
Moura viu-se forçado a alterar o desenho dos pátios porque os clientes exigiam vistas para 
as salinas: «a questão era sempre a mesma, já que pagamos temos direito a ver. [...] Os pátios 
foram demolidos.»35 
Os arquitectos têm de gerir um número complexo de solicitações e exigências, desde as do 
cliente, às limitações do terreno, dos regulamentos, etc., e o projecto é o lugar onde essa 
gestão ganha forma.
Neste projecto, Souto de Moura recuperou a forma contínua do edificado do antigo 
convento e encerrou o grande pátio completando a nascente o troço em falta com a mesma 
linguagem do existente. Não é perceptível a diferença de tempos presente naquele alçado 
porque foram reproduzidas as mesmas formas e desenho de vãos existentes no restante 
edifício [fig.162, alçado nascente].
Existe também uma tentativa de recuperar a ideia dos claustros, evocando a sua forma e 

34 MOURA, Eduardo Souto de - Convento das Bernardas, Tavira, Portugal, Lisboa: Uzina Books, 2013, p. 22.

35 Eduardo Souto de Moura - “Kenneth Frampton Endowed Lecture: Eduardo Souto de Moura”, [conferência] 
Universidade de Columbia, EUA. [Disponível na Internet: youtube.com/watch?v=6WVMzVn5Sb8 - min 54]
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Fig. 163: Vista aérea do pátio. 

Fig. 164: Vista nascente - Esquisso.

Fig. 165: Vista nascente - Fotografia.

Fig. 166: Bairro de São Victor, 1975 - Álvaro Siza.
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escala, no grande pátio central (75x32m). Na metade norte do pátio, criou um lajeado 
quadrado, limitado por árvores em cada canto e na metade sul uma piscina, novamente 
de forma quadrangular (20x20m), também remetendo para o claustro aí anteriormente 
situado. São então criados dois espaços num só, separados agora apenas por uma linha de 
palmeiras já existentes [fig.163].
Outro pormenor bastante visível foi a reposição da cobertura em telha - telhado de duas 
águas -, cuja presença era e é bastante forte.

Retomamos a análise do volume que projectou a nascente (numa cota inferior à do antigo 
Convento), que aparece fundido com o conjunto, aproveitando a topografia e resultando 
numa espécie de plataforma que funciona como base do edifício. 
Numa clara intenção de não se destacar, é composto por apenas um piso abaixo da cota 
de entrada do edifício conventual, não interferindo com a leitura do corpo antigo. Ao 
camuflar a sua intervenção no terreno, revela uma preocupação do ponto de vista de 
unidade do conjunto, o que demonstra uma atitude de articulação e continuidade e não de 
ruptura. Observando o esquisso [fig.164] consideramos que, pela representação do alçado 
nascente do antigo convento, em que a ala aparece com um vazio tal como se encontrava 
antes da intervenção, deve tratar-se de um registo de uma fase inicial do projecto. A ideia 
representada, seria a de colocar contrafortes no alçado do volume enterrado a nascente, 
reforçando ainda mais este carácter de funcionar como muro ou base de suporte do 
edifício. Estes contrafortes permanecem na obra construída, embora em forma de muro 
com saliências de pequenas dimensões que integram estruturas metálicas (coberta por 
plantas trepadeiras) [fig.165]. 
Esta opção de inserir uma sequência de muros no alçado, remete-nos para o projecto do 
Bairro de São Victor, de Álvaro Siza, que igualmente sem função de sustentação, têm como 
objectivo atribuir um ritmo a este alçado e definir o espaço exterior de cada apartamento 
[fig.166].
Desta forma, a leitura que se consegue fazer deste novo volume enterrado a nascente, é a 
de um muro contínuo, pontuado por contrafortes, que parecem suportar a volumetria do 
convento que se desenvolve numa cota superior. Os vãos funcionam ao mesmo tempo como 
janelas e portas, acompanhando o ritmo e a verticalidade dos contrafortes, contrastando 
com a horizontalidade marcada do volume. Aqui, a sua atitude é a de articulação e 
continuidade com o conjunto existente, não introduz elementos que se oponham com os 
existentes e insere elementos que remetem para o antigo (contrafortes), ou seja, há uma 
tentativa de continuidade embora se consiga distinguir a obra nova do já existente (pela 
dimensão das janelas, por exemplo).
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Fig. 167: Secção transversal do volume nascente. Fig. 168: Foto do volume nascente.

Fig. 169: Secção transversal do volume sul. 
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Escala Gráfica:

Fig. 170: Construção nova a sul, casas-pátio. 

Fig. 171: Secção transversal do volume do convento. Fig. 172: Foto interior.
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A intersecção com o antigo também é feita a partir dos espaços exteriores. Aqui, o elemento 
de ligação entre as partes corresponde ao espaço público exterior, ao vazio em oposição à 
massa edificada. São criados percursos e alinhamentos, jogando com muros num desenho 
geométrico, e com a vegetação num desenho orgânico, de forma a interligar todo o 
conjunto, revelando que o espaço vazio tem tanta importância como a massa edificada. O 
projecto vive do vazio em contraste com o cheio e vice-versa.

Dado o número elevado de apartamentos exigido pelo cliente, todos os apartamentos são de 
áreas pequenas. As tipologias são maioritariamente T1 e T2, com muito poucas excepções 
(T0 e T3). As tipologias e sua organização espacial, relacionam-se com a volumetria do 
corpo em que estão inseridas:

- No volume a nascente [figs.167-168], o novo edifício está orientado para as salinas e 
enterrado. São maioritariamente T2, à excepção dos topos de T1. Há apenas uma frente 
para nascente, relacionada directamente com as salinas, por onde se faz a entrada e para 
onde se orienta o apartamento. A organização espacial é simples, com a cozinha e sanitários 
a poente, e a sala e quartos para a frente do volume.

- No novo volume a sul [figs.169-170], no pátio das laranjeiras, ao escolher a tipologia 
de casas em banda com pátio exterior privado, foram criados T2 duplex, com um pátio 
exterior e uma só frente. Os sanitários e a escada interior estão na parte de trás, a sala virada 
para o pátio, e os quartos virados para a mesma frente, mas no piso superior.
É o volume mais independente do conjunto e é desenvolvido em dois pisos orientados para 
as salinas. As aberturas são individuais e ritmadas, correspondentes aos espaços interiores.

- No volume do antigo Convento [figs.171-172], houve uma clara intenção de não 
modificar a volumetria existente de acordo com o novo uso, mas sim de adaptar o novo ao 
antigo. A própria volumetria estreita e comprida motivou a escolha de uma tipologia em 
banda, como a que foi desenhada e as habitações relacionam-se directamente com a forma 
e alçados já existentes. 
O pé direito do antigo convento permitia a criação de três pisos e era necessário o 
aproveitamento máximo de espaço disponível para responder ao número de apartamentos 
exigidos. Para manter a escala existente que relacionava toda a volumetria do edifício com 
o grande pátio dos claustros, o terceiro piso dos apartamentos é em mezanino, mantendo 
a leitura de dois pisos no alçado.
Tentou reutilizar o máximo de vãos já existentes desde que conseguisse uma relação coe-
rente com o espaço interior da habitação. Quando não foi possível esta correspondência 
encerrou e abriu novos, criando aberturas de dimensão idêntica à dos vãos existentes, de 
forma a não quebrar o ambiente conventual que ainda é possível sentir. 

Fig. 168: Foto do volume nascente.

Fig. 172: Foto interior.
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Fig. 173: Foto do interior do pátio.
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As novas janelas misturam-se com as existentes e, apesar de terem sido construídas com 
as técnicas e materiais de hoje, não é perceptível a diferença entre as novas e as antigas. 
Os vãos eliminados, foram tapados mas mantiveram as suas cantarias marcadas no alçado, 
reforçando aquela que é talvez a maior intenção da sua abordagem: a de não apagar o que 
existe, sobrepondo a este um novo tempo, como anteriormente novos tempos o fizeram.
Nos alçados coexistem os três tempos - convento, fábrica e habitação - na leitura ritmada 
das janelas na fachada [fig.173]. Souto de Moura consolida o existente, aceitando a sua 
volumetria e formas. Às novas paredes é dada a mesma espessura das antigas, para prolongar 
a continuidade existente. Desta maneira, recorda-nos que pretende manter a imagem que 
pertence ao Convento e à Fábrica, aos dois tempos que no presente se fundem num só, no 
tempo em que constrói.
O seu interesse está nas relações que os diversos tempos e intervenções foram criando, 
nunca querendo enfatizar a distância entre novo e velho. Intervém aceitando uma nova 
fase, como aceita as várias fases pelo qual o edifício passou, num pensamento contínuo de 
evolução histórica. Com isto, não procura encontrar a forma original do Convento, mas 
cria formas através da interpretação do que lhe é dado ver presentemente no edifício.
O sítio e a envolvente integram a obra, agora com uma nova função, reconvertida em 
habitação, numa relação de reciprocidade e integração.
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3.1.1 A influência das pré-existências no projecto de Souto de Moura

As possibilidades de intervenção podem variar, genérica e reduzidamente, entre três 
posturas diferentes: 
- Excluir a pré-existência, não existindo qualquer relação entre o novo e o existente; 
- Incluir o projecto no existente de forma a integrá-lo, numa lógica de continuidade e 
coexistência, sem distinção do novo e do antigo;
- Intersectar as diferentes arquitecturas, numa lógica de contraste, em que se assumem os 
tempos diferentes na mesma construção, mantendo, no entanto, a lógica de continuidade.
A intervenção no Convento das Bernardas, corresponderá ao segundo ponto - intervenção 
de inclusão - e a obra de reabilitação da Biblioteca Infanto-Juvenil e do Auditório, assim 
como o projecto de expansão da Biblioteca Pública do Porto, ao terceiro - intervenções 
de intersecção. No Convento das Bernardas, a ampliação da ala nascente foi completada 
de maneira a não se perceber que é uma nova construção, integrando assim a categoria 
de inclusão e no caso do antigo convento da actual Biblioteca insere-se na de intersecção, 
porque as novas intervenções são assumidamente diferentes da arquitectura existente, 
embora compatíveis. A intersecção não implica que não haja continuidade, há é uma 
continuidade diferente, neste caso na forma adoptada com a mesma volumetria do existente 
e nos percursos contínuos que interligam todos os volumes, criando uma unidade.
Entre uma obra de reabilitação e uma obra de raíz, haverá diferenças no método e nos 
princípios de projectar?
Nos projectos de Souto de Moura existe sempre uma pré-existência, mesmo que seja 
inventada pelo próprio. Este utiliza essas pré-existências como estímulos criativos, e 
manipula-as para melhorar a adaptação da arquitectura ao lugar, se necessário for, como 
também refere na seguinte afirmação: 
«O terreno nunca é virgem, e quando vejo que a arquitectura em que estou interessado não está 
bem naquele lugar, eu manipulo o terreno, o lugar.»36

O princípio de projectar, numa obra de reabilitação ou de raíz, vai ser exactamente o 
mesmo. De igual forma, Fernando Távora defende que:
 «todos os projectos são, de facto, reabilitações. Se há um vazio reabilitamos o vazio, e se há um 
edifício reabilitamos o edifício, trata-se sempre de arquitectura»37.
Souto de Moura entende que o acto de projectar, nunca tem por base um contexto livre 
ou vazio de significados, que o lugar possui sempre dados decorrentes da acção do tempo 

36 «The ground is never virgin, and when I see that the architecture I am interested in is not right in that place, I manipulate 
the land, the site.» - Eduardo Souto de Moura - “The naturalness of things”, [entrev.] Luis Rojo de Castro, in: Eduardo 
Souto de Moura 1995-2005, Luiz Trigueiros (ed.), Madrid: El Croquis Editorial, nº124 (2005), p. 10.

37   «Todos los proyectos son, de hecho, rehabilitaciones. Si hay un hueco rehabilitamos el hueco; y si hay un edificio 
rehabilitamos el edificio: se trata siempre de arquitectura.» - Fernando Távora - “La mia opera”, in ESPOSITO, Antonio e 
LEONI, Giovanni: Fernando Távora - Opera completa, Milano: Electa (2005), p.10.



154 Fig. 174: Implantação do Convento das Bernardas, Tavira.

Fig. 175: Implantação da Biblioteca, Porto.
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e de apropriações, usos e memórias que o determinam e o individualizam.
As opções tomadas em cada projecto são influenciadas por factores inerentes ao lugar, que 
fornecem fundamentos e directrizes da estratégia a ser adoptada.

3.1.4 Reflexão comparativa entre o Projecto de Expansão da Biblioteca Pública do   
 Porto e o Convento das Bernardas

O projecto de expansão da Biblioteca e o projecto residencial para o antigo Convento das 
Bernardas distinguem-se, desde logo, pela sua localização territorial [figs.174-175]. 
A estratégia de implantação, decorre da distinção que Souto de Moura faz entre o Norte e 
o Sul do país: «no Norte há mais contexto e no Sul mais texto...»38 
O contexto no Norte é muito forte, as pré-existências (como os muros ou as diferenças de 
topografia) surgem como referência para o projecto e o edifício dissimula-se entre elas. No 
Sul é o edifício que se assume como referência, face à dimensão do território.
Em Tavira, o antigo Convento, tem uma localização privilegiada e sem obstáculos visuais 
para a foz do rio e para a ria. Está numa parte da cidade onde se nota uma expansão 
urbana, com novos edifícios, mas ainda não densamente povoada.
No caso do Porto, o edifício está inserido numa malha urbana muito densa que o arquitecto 
interpreta assim: «O Gregotti dizia: ‘Nos centros históricos deve-se falar baixo’. (...) eu não 
tenho o direito de cortar o sentido deste ambiente, deste sítio, desta geografia, e não posso fazer 
um motivo caricato a imitar uma coisa antiga.» 39

É essencial em qualquer projecto um conhecimento prévio e um grande respeito pela 
história do lugar, porque, como refere Souto de Moura, a boa arquitectura passa por ser 
anónima. A este propósito, refere:
«Acredito que a maior aspiração de um arquitecto é ser anónimo; ser anónimo não é ser 
falsamente modesto, mas conseguir construir, num tempo, um espaço que possua sabedoria 
acumulada ao longo de milhares de anos.»40

O seu anonimato resulta da sua condição urbana. A obra não é anónima pois tem o 
seu próprio carácter «ser anónima, é o contrário de passar despercebida»41, procura é o 
anonimato do autor. O que terá de ser reconhecido no projecto é apenas a sua posição, os 
seus princípios e ser de tal modo natural e integrado no existente que a individualidade do 

38 Eduardo Souto de Moura - “A ambição à obra anónima: numa conversa com Eduardo Souto de Moura”, [entrev.] 
Paulo Pais, in Eduardo Souto de Moura, Luiz Trigueiros (ed.), Lisboa: Blau, 1996, p.30.

39 Eduardo Souto de Moura - Revista “+ Arquitectura”, nº 19, Dez. 2007, p. 5.

40   Eduardo Souto de Moura - “Entrevista a Eduardo Souto de Moura”, [entrev.] Xavier Guell, in 2G Revista 
Internacional de Arquitectura, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, n.º 5 (1998), p.135.

41   Eduardo Souto de Moura - “A ambição à obra anónima: numa conversa com Eduardo Souto de Moura”, [entrev.] 
Paulo Pais, in Eduardo Souto de Moura, Luiz Trigueiros (ed.), Lisboa: Blau, 1996, Lisboa: Blau, 2000, p.34.
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Fig. 176: Convento das Bernardas antes e depois da 
intervenção, vista nascente.
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arquitecto não se manifesta. 
Nestas duas intervenções, repõe-se o valor próprio dos edifícios, atribuindo a cada um 
deles, uma nova funcionalidade e lógica de conjunto.
A introdução de uma nova função num edifício não implica a sua descaracterização ou 
demolição. Pelo contrário, é visível o diálogo de continuidades e intersecções entre o 
novo e o antigo, as atmosferas que o autor se preocupou em conservar e até reproduzir, 
a valorização e reabilitação de espaços ou de lógicas espaciais que entendeu como mais 
significativos e que reforçou no seu projecto e ao mesmo tempo os novos espaços que cria 
para responder às exigências actuais. A preocupação em manter a singularidade de cada 
um dos edifícios está bem presente. 
Nesta linha de pensamento e de agir, foi fundamental a inserção do Convento das Bernardas 
na paisagem e respectivo enquadramento na Cidade, fazendo com que esta participasse do 
seu significado [fig.176].
As propostas de Souto de Moura, transformam sem prejudicar e valorizam a leitura da 
envolvente até atingir o maior equilíbrio possível, tendo em conta tudo o que constitui 
uma cidade:
«As cidades precisam de ter monumentos, habitação e precisam de ter estas coisas que não têm 
nome: caixas de saneamento, fios eléctricos, postes de iluminação e muros de suporte. A cidade 
não pode ser só monumentos, como em Veneza, porque ao fim de um tempo já se está doido; 
não pode ser só habitação, como as cidades de periferia, porque não se sabe onde é que se hão-de 
procurar as pessoas; acho que o equilíbrio agradável, numa cidade, é encontrar a medida justa 
entre esses itens que a constroem.» 42

A Arquitectura tem esta função de completar, de redesenhar o mundo e de criar uma 
empatia entre o natural e o artificial. O equilíbrio perfeito é alcançado quando ambos se 
complementam. Como escreveu Álvaro Siza:
«o objectivo da arquitectura - a função da arquitectura - consiste em tornar imperceptível a 
dificuldade de cobrir um grande vão, ou de controlar a contraditória relação entre interior e 
exterior, entre protecção e abertura, entre luz e penumbra: ou ninguém se sentirá “em casa”»43.
Apesar das diferenças de território, não há uma mudança de estratégia, e a base dos dois 
projectos passa por integrar o objecto no território, atribuindo um equilíbrio ao conjunto 
para que o objecto e a cidade se relacionem naturalmente e acrescentem significado um 
ao outro.

Acompanhemos esta conclusão, mais uma vez, com o pensamento do autor dos projectos 
estudados: 

42   Eduardo Souto de Moura - [entrev.] Manuel Graça Dias, in: Ao volante pela Cidade: Dez entrevistas de Arquitectura, 
Manuel Graça Dias, Lisboa: Relógio D’Água, 1999, p.113.

43   Álvaro Siza - 01 textos: Álvaro Siza, Porto: Civilização Editora, 2009, p.329.
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Fig. 177: Em cima, Mies van der Rohe, apartamento em 
Chicago - c.1950. Em baixo, interior de um apartamento 
em Lake Shore Drive.

Fig. 178: 3D, produzido pela autora, da proposta de 
expansão de Souto de Moura de 2002 - Perspectiva sudeste.
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«A naturalidade é a descrição de forças que não são contraditórias, o que ultrapassa a simples 
confrontação entre natural e artificial.»44

A verdade e a mentira estão presentes na obra de Souto de Moura (como na de Mies), 
quando ocultam a verdade.
No caso do Convento das Bernardas, “mente” quando completa a ala nascente, adoptando 
a linguagem do existente, o que faz parecer que o edifício sempre foi assim. Não existiu 
nas Bernardas a intenção do novo edificado assumir protagonismo no conjunto. Numa 
intervenção de “camuflagem” e “fingimento” conseguiu atribuir equilíbrio ao antigo edifício 
conventual e ajustá-lo à escala da cidade. Criou uma “mentira” entre os diferentes tempos, 
que acabou por conferir uma maior verdade e qualidade ao conjunto arquitectónico. 
A obra enquanto objecto pode ter estas verdades, mentiras ou evidências e dissimulações. 
A opção é tomada em função do carácter que se pretende que a obra tenha, dissimulando 
ou mentindo para não perturbar o equilíbrio existente (Convento das Bernardas) ou 
evidenciando a diferença, quando é necessário atribuir uma nova lógica ao lugar (Projecto 
de Expansão da Biblioteca).
Por vezes, para alcançar uma certa naturalidade, é necessário criar uma certa artificialidade. 
Naturalidade que, segundo Souto de Moura, é das coisas mais difíceis de atingir:
«Todos sabemos que Mies tinha um apartamento no Lake Shore Drive, que nunca usou. Há 
algumas fotos de Mies em Chicago, sentado, distraído, numa poltrona inglesa, anónimo, a 
fumar, rodeado por pinturas de Kandinsky, Klee, os seus livros e discos [fig.177]. Obviamente 
percebeu que isto era vida. [...] Descobri que a naturalidade das coisas é o objectivo mais difícil 
de alcançar. Só mudei realmente quando percebi isso; e foi quando comecei, quase como uma 
criança, a desenhar com a minha mão esquerda.»45

Qualquer objecto no território precisa de uma dualidade, um equilíbrio entre a integração 
e destaque em relação ao existente, e é nessa tensão que deve surgir a arquitectura.

A análise comparativa das duas intervenções, a do Porto e a de Tavira, suscita-nos as 
seguintes questões:
- Não teria sentido manter a abertura do conjunto no projecto de Tavira, tal como se 
encontrava antes da reabilitação e criar uma relação visual entre o pátio e as salinas?
- Até que ponto não teria sentido encerrar o quarteirão da Biblioteca [fig.178], numa 

44   «Naturalness is the description of forces that are not contradictory, which overcome the simplistic confrontation between 
natural and artificial.» - Eduardo Souto de Moura - “The Naturalness of Things”, [entrev.] Luis Rojo de Castro, in: 
Eduardo Souto de Moura 1995-2005, Luiz Trigueiros (ed.), Madrid: El Croquis Editorial, nº124 (2005), p.13.

45   «Everybody knows that Mies had an apartment on Lake Shore Drive which he never used. There are some photos of 
Mies in Chicago, sitting down, distracted, a long way away, on an English armchair, anonymous, smoking, surrounded by his 
paintings by Kandinsky, Klee, his books and his records. He obviously realised that this was life. [...] I have discovered that the 
naturalness of things is the hardest goal to achieve. I only really changed when I came to that realisation; and that was when I 
began, almost child-like, to draw with my left hand.» - Eduardo Souto de Moura - “The Naturalness of Things”, [entrev.] 
Luis Rojo de Castro, in: Eduardo Souto de Moura 1995-2005, Luiz Trigueiros (ed.), Madrid: El Croquis Editorial, nº124 
(2005), p.18.
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Fig. 179: Convento das Bernardas antes e depois da 
intervenção, vista nascente.

Fig. 180: Villa le lac - Le Corbusier
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linguagem contínua e uniforme, dissimulando a contemporaneidade da intervenção como 
sugeriram outros arquitectos ao longo do tempo? 
Ao reflectir sobre esta última questão e da leitura que temos do percurso do conjunto da 
Avenida Rodrigues de Freitas e da rua Morgado Mateus (as vias que limitam a norte e a 
sul o quarteirão da Biblioteca) é pertinente pensarmos que ao longo dessas vias o edificado 
vai-se gradualmente fragmentando até atingir o vazio, o Jardim de São Lázaro. No caso de 
Tavira, o vazio presente era de reduzidas dimensões, havendo uma necessidade de encerrar 
o conjunto para criar um maior número de apartamentos e um pátio bem definido e
reservado. 
A opção de fragmentar no projecto de expansão da Biblioteca e de encerrar no projecto das 
Bernardas, é influenciado em parte pelo programa: existe um edifício público que tem como 
um dos seus objectivos atrair pessoas, ou seja, um edifício que se deve abrir para a cidade, 
e por outro lado, um edifício de carácter residencial, que pretende proteger e oferecer 
privacidade às pessoas que o habitam [fig.179]. Podemos encarar o grande pátio como 
o projecto das casas-pátio em grande escala e a intenção de criar um “recinto” habitado,
com muros altos, fechado até cima, apenas com uma janela (actual passagem a nascente) 
- como acontece na Villa le lac de Le Corbusier [fig.180]. O grande pátio, transforma a 
paisagem numa vontade de querer ver, valorizando-a. A arquitectura de continuidade é 
fundamental para o existente receber e dialogar com o novo. Para um servir de suporte 
ao outro. O arquitecto precisa de saber ler a paisagem, perceber o seu significado, para 
entender o que não funciona e o que pode equilibrar o conjunto: 
«o desejo de entender a mudança e o mundo é muito importante - é o papel do arquitecto.»46

A nova intervenção no antigo convento das Bernardas, feita por inclusão, não se distingue 
do antigo e através do recurso à analogia, copiando os elementos e a forma presente no 
edifício, conseguiu repôr a matéria e a imagem perdida do antigo convento -  um volume 
contínuo e encerrado sobre si mesmo - ao mesmo tempo, criando empatia entre os ele-
mentos que já lá estavam. Não recriou os dois claustros mas, de outra forma, representou-
-os no grande pátio, usando novos elementos que ocupam o seu espaço quadrangular (a 
piscina e as árvores estrategicamente posicionadas em cada canto). Os projectos de Souto 
de Moura seguem a lógica do lugar e da função, ao mesmo tempo que expandem o senti-
do da expressão contemporânea: «Não há linguagens universais, assim como não há lugares 
universais; há apenas “adaptação”. Esta é uma das minhas palavras favoritas, porque a arqui-
tectura é um problema de adaptação.»47

46 «The desire to understand change and the world is very important- that is the architect’s role.» - Eduardo Souto de 
Moura - “The Invention of Problems”, [entrev.] Luis Rojo de Castro, in: Eduardo Souto de Moura 1995-2005, Luiz 
Trigueiros (ed.), Madrid: El Croquis Editorial, nº124 (2005), p.15.

47   «There are no universal languages, just as there are no universal places; there is just ‘adaptation’. That is one of my 
favourite words, because architecture is a problem of adaptation.» - idem, ibidem, p. 19.
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ConSiDeraçõeS finaiS

A arquitectura de Souto de Moura revela um aparente «naturalismo de continuidade», ao 
mesmo tempo que «constrói um complexo sistema de ambiguidades e aparências.»48 
A sua arquitectura estrutura-se em constante analogia com o Homem. Como a existência 
humana, onde a dualidade é presente (consciente/inconsciente, sonho/realidade, mente/
corpo, razão/emoção, vida/morte, individual/colectivo...) a arquitectura de Souto de 
Moura é marcada igualmente por um sistema dicotómico  (plano/não-plano, presença/
ausência, tensão/tranquilidade...) e da procura do seu equilíbrio e harmonia. É uma 
arquitectura humanista, que inclui o Homem como princípio do processo e cria espaços 
que satisfazem as necessidades do Homem (corpo, mente e espírito) - acolhimento pleno 
da ideia de arquitectura de Aldo van Eyck (1918-1999) - «Space is the appreciation of 
it.» É fundamental, criar suportes precisos que admitam a espontaneidade dos percursos 
individuais e do imprevisível e espaços com significado onde as pessoas possam “ser”.
O que surpreende, é a interpretação eficaz que faz das pré-existências, identificando e 
propondo intervir no que de dissonante ou incoerente existe no lugar. No caso específico 
da Biblioteca, a fragmentação e os espaços vazios que desenha, atribuem uma escala 
adequada ao conjunto e responde aos problemas urbanos, criando uma transição mais 
fluída entre os espaços.
Pelo contrário, nas Bernardas, acrescenta, constrói em massa e cria um “pódio” para o 
convento, integrando-o e ajustando o conjunto. É constante, na sua obra, o cuidado em 
resolver os problemas e promover o equilíbrio.
A relação do edifício com o existente, é uma das ferramentas inventivas e não limitativas no 
seu projecto, resultando numa proposta única, adequada e que atribui um novo equilíbrio 
e propósito ao conjunto onde se insere.
A intervenção no construído é um processo aberto, progressivo, e é no processo, numa 
lógica de análise e adaptação das diversas possibilidades e abordagens, que o projecto vai 
surgindo. 
Cada caso é um caso e cada circunstância possui a sua própria especificidade, ditando os 
critérios da abordagem e construção do projecto. As referências são específicas e distintas 
em cada intervenção e naturalmente resultam distintas umas das outras. Não existe uma 
resposta “standard” e universal de projecto: «deixei de acreditar em soluções estereotipadas»49. 

48  «Souto de Moura’s architecture is caught between the contradictory concepts of authenticity and simulation. Beneath the 
apparent naturalism of continuities, (...) has built up a complex system of ambiguities and appearances.»
Eduardo Souto de Moura - “The Invention of Problems”, [entrev.] Luis Rojo de Castro, in: Eduardo Souto de Moura 
1995-2005, Luiz Trigueiros (ed.), Madrid: El Croquis Editorial, nº124 (2005), p.21.

49   «It is not just a question of having rejected something at one point and wanting to experiment with it now; the thing is, 
I no longer believe in stereotyped solutions.» 
Eduardo Souto de Moura - “Homecoming”, [entrev.] Nuno Grande, in: Eduardo Souto de Moura 2005-2009, Luiz 
Trigueiros (ed.), Madrid: El Croquis Editorial, nº146 (2009), p. 12.
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O respeito e conhecimento profundo do local, da história e do seu significado é decisivo 
para obter um resultado coerente e para a garantia da qualidade da reabilitação. 
Este estudo incidiu sobre questões de projecto e, também, de reabilitação urbana.
A reabilitação que é do interesse da cidade, reavalia a capacidade de resposta do edifício e 
do espaço público pré-existente às necessidades da cidade contemporânea. 
Souto de Moura considera haver dois modos possíveis de trabalhar a cidade: considerando-a 
como um suporte, como uma mesa de trabalho com regras intrínsecas; ou como uma 
tábua rasa sobre a qual se é livre de interpretar. Pelo que conhecemos dos seus princípios 
projectuais, e em particular dos dois projectos aqui estudados, claramente, considera 
a cidade como um suporte, sendo necessário estudar a sua história e entender a sua 
arquitectura:
«Estou convencido de que a cidade é demasiado importante para ser destruída.» 50

Da cidade, faz a leitura dos seus fragmentos, estratos e ambientes distintos, que informam 
e influenciam o seu projecto. As relações entre as partes e o todo, entre o construído e 
o novo, vão sendo ajustadas e adaptadas ao projecto. O equilíbrio do existente (novo e
antigo) e o reforço da unidade do conjunto deve ser uma busca constante. A Arquitectura 
tem de ser entendida numa perspectiva ampla em que pensar a cidade seja encarada como 
uma verdadeira extensão do habitar individual até aos espaços públicos.
A cidade depende de soluções integradas que maximizem as vantagens dos dois mundos: 
o público e o privado, o exterior e o interior, etc. Um habitar integrado ligado à paisagem,
a uma cidade viva, diversificada e coesa conseguido pela adaptação do sítio ao programa e 
vice-versa, servindo simultaneamente a valorização paisagística e a continuidade urbana, 
como defende Aldo van Eyck: 
«Façam de cada porta, um gesto de boas vindas e de cada janela um rosto. Façam de cada 
coisa um lugar, um conjunto de lugares de cada casa e de cada cidade, porque uma casa é uma 
minúscula cidade e uma cidade é uma enorme casa.»51  
A atenção atribuída à obra de Souto de Moura e em especial ao projecto de expansão da 
Biblioteca Pública do Porto, reforça a ideia de que a nova construção deve ser estendida 
e integrada no pré-existente (numa atitude de inserção ou intersecção), fazendo com que 
este participe do seu significado, numa relação de reciprocidade e equilíbrio.
Não podemos deixar de sublinhar, a influência particular de Aldo Rossi, na forma de 
Souto de Moura pensar a cidade:
«[...] quando ouvi Rossi declarar pela primeira vez, que a cidade está à nossa disposição, assim 

50   «[...] either you consider the city as a support, as a worktable that has intrinsic rules, and therefore you have to study its 
history, understand the rules of the city and its architecture; or you consider the city to be a tabula rasa on which we can do 
anything we desire. […] I am convinced that the city is too important to be destroyed.»
Eduardo Souto de Moura - “Eduardo Souto de Moura: Dopo Aldo Rossi”, [entrev.] António Esposito, in D’Architettura, 
Revista italiana, p. 190.

51  Aldo van Eyck - in: Teoria e crítica de arquitectura: século XX; coord. José Manuel Rodrigues; sel. Ana Tostões; trad. 
Ana Bicho, Lisboa: Ordem dos Arquitectos, 2010, p. 467.
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como a história da arquitectura, e que a experiência da cidade dá-nos critérios sobre a escala, 
a construção residencial, os monumentos, a permanência das coisas e as suas transformações, 
comecei a ver as coisas de uma forma diferente.»52

Aldo Rossi encarava a cidade como um artefacto, um conjunto de fragmentos de épocas 
diferentes. A conjugação do novo artefacto com a manipulação do existente, está na base 
do novo equilíbrio, no qual, o artefacto não prescinde do lugar, nem o lugar prescinde do 
artefacto. Este último, alcança assim, um estado de naturalidade no lugar:
«Quando a Natureza e artefacto coexistem em perfeito equilíbrio, então alcança-se o estado 
supremo da arte: o silêncio das coisas. A mesma palavra Natureza poder ter outras conotações: 
no entanto, é o silêncio das formas perenes.»53

O passado e o pré-existente devem constituir um campo experimental para o arquitecto 
entender o conjunto, perceber o que não funciona e acrescentar novos significados que 
permitam alcançar o silêncio das coisas, ideia bem expressa nesta afirmação: «estúpidos são 
aqueles que sempre começam pelo princípio»54.

52  «[...] when I heard Rossi state for the first time that the city is at our disposal, just like the history of architecture, and that 
the experience of the city gives us criteria about scale, the residential fabric, monuments, the permanence of things and their 
transformation, I began to see things differently.»
Eduardo Souto de Moura - “The Invention of Problems”, [entrev.] Luis Rojo de Castro, in Eduardo Souto de Moura 
1995-2005, Luiz Trigueiros (ed.), Madrid: El Croquis Editorial, nº124 (2005), p.16.

53  Eduardo Souto de Moura - “Entrevista a Eduardo Souto de Moura”, [entrev.] Xavier Guell, in 2G Revista Internacional 
de Arquitectura, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, n.º 5 (1998), p.134.

54  «Séneca afirmava que estúpido é aquele que sempre começa de novo pelo princípio e que não se preocupa em desenvolver de 
uma maneira contínua o fio condutor da sua experiência.» - Aldo Rossi - “A arquitectura para los museos”, in José Miguel 
Rodrigues: O Mundo ordenado e acessível das formas da arquitectura, Porto: Fundação Instituto Arquitecto José Marques 
da Silva/ Edições Afrontamento, 2013, p. 356.
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George Balck de 1813 - p. 24
[Esquema produzido pela autora com base na planta representada em: Marie Thérèse Mandroux-
França - Quatro fases da Urbanização do Porto no século XVIII. Porto: Câmara Municipal do Porto, 
1984; p.25]

Fig. 7: Planta de 1795 desenhada por Teodoro de Sousa Maldonado, para o estudo do novo 
percurso do Aqueduto - p. 26
[AHMP]

Fig. 8: Planta parcial da Cidade de 1813, George Balck - p. 26
[AHMP]

Fig. 9: Planta parcial da Cidade de 1824, José Francisco de Paiva - p. 26
[AHMP]

Fig. 10: Planta parcial da Cidade de 1833, William Branwhite Clarke - p. 26
[AHMP]

Fig. 11: Planta parcial da Cidade de 1839, Joaquim da Costa Lima - p. 26
[AHMP] 

Fig. 12: Planta do Jardim de São Lázaro «enviada pelo Prefeito do Douro ao Ministério do 
Reino» em 1834 - p. 28
[BAHOP]

Fig. 13: Planta actual do Jardim de São Lázaro. Análise da autora, com base na planta de 
1834 em cima exposta, do que seria o jardim antes da regularização da Avenida Rodrigues de 
Freitas no traçado actual - p. 28
[Análise da autora, com base na planta do Jardim de São Lázaro de 1834]

Fig. 14: Vista aérea e análise da autora destacando os principais pontos da cidade do Porto e 
as vias que definem o quarteirão da BPMP - p. 30
[Análise da autora com base na planta disponível na Internet: bing.com/maps]
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Fig. 15: Vista aérea com perspectiva de Norte - edifícios públicos de relevância na envolvente 
próxima do jardim de São Lázaro - p. 30
[Análise da autora com base na planta disponível na Internet: bing.com/maps]

Fig. 16: Regularização da Rua do Reimão (Av. Rodrigues de Freitas) até São Lázaro. Junção e 
sobreposição de duas plantas de 1795 de Teodoro Maldonado - p. 32
[AHMP]

Fig. 17: Alinhamentos da Rua do Reimão (Av. Rodrigues de Freitas) e da continuação da Rua 
de São Victor, 1835 - p. 32
[AHMP]

Fig. 18: Plano que representa a continuação da Rua de São Victor, desde a Praça da Alegria 
até ao Jardim de São Lázaro. Joaquim da Costa Lima Júnior, 1857 - p. 32
[AHMP]

Fig. 19: «Plano topográfico, levantado para regular o alinhamento do lado do sul da Rua de 
São Lázaro, seguindo a linha designada pelas letras A, B e C, no mesmo plano», 1864 - p. 32
[AHMP]

Fig. 20: Alargamento da Rua de São Victor, desde a Praça da Alegria até ao Jardim de São 
Lázaro, 1869 - p. 32
[AHMP]

Fig. 21: Alinhamento da Rua Morgado de Mateus (denominada de Rua do Mede Vinagre), 
1835 - p. 34
[AHMP - «Plano levantado para regular o alinhamento da Rua do Mede Vinagre, desde o Campo de 
São Lázaro até ao Poço das Patas»]

Fig. 22: Alinhamento da Rua Morgado de Mateus (aqui denominada de Rua da Murta), 1855 
- p. 34
[AHMP]

Fig. 23: Projecto para a abertura da Rua Visconde de Bóbeda e de um edifício destinado a 
Academia de Belas Artes. - Arq. Joaquim da Costa Lima Junior, 1840 - p. 34
[AHMP]

Fig. 24: Quarteirão em 1795 sem a actual Rua Visconde de Bóbeda - p. 34
[AHMP - Planta parcial da Cidade de 1795 de Theodoro Maldonado]

Fig. 25: Projecto para o alargamento da Travessa dos capuchos e regularização do Largo do 
Padrão das Almas, 1822 - p. 36
[AHMP]

Fig. 26: Proposta para prolongamento da Rua Duquesa de Bragança com ligação a São 
Lázaro, 1867 - p. 36
[AHMP]

Fig. 27: Planta interpretativa da autora, do desenvolvimento do Convento em 1780 - p. 42
[Desenho da autora - Para além da documentação escrita usamos como base para o desenho desta 
planta: 
Envolvente: Planta de Teodoro Maldonado - 1795 (AHMP); Planta da Rua Morgado de Mateus 
- 1835 (AHMP);
Dormitório: Desenho de Joaquim Vilanova - 1833 (BPMP, 1987); Planta actual da BPMP 
(BPMP)]

Fig. 28: Fachada principal do Convento de Santo António da Cidade - 1833. Entre a Igreja 
e o Convente, está representada uma fachada rococó possivelmente pertencente ao antigo 
Dormitório Feminino ainda por demolir  - p. 42
[Gravura nº 95: desenho a aguada de nanquim - in: Joaquim Cardoso Vitória Vilanova - Edifícios 
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do Porto em 1833: Álbum de Desenhos. Porto: BPMP, 1987]

Fig. 29: Planta interpretativa da autora, do desenvolvimento do Convento em 1785 - p. 44
[Desenho da autora - Para além da documentação escrita usamos como base, para o desenho desta 
planta, as seguintes plantas do AHMP:
Envolvente: Planta de Teodoro Maldonado - 1795; Planta da Rua Morgado de Mateus - 1835; 
Convento: Planta da Cidade do Porto de José Paiva - 1824; Planta Projecto de Expansão da 
Biblioteca de José Júnior - 1848; Planta do Convento abandonado - 1834.]

Fig. 30: Planta da Igreja dos Clérigos - Nicolau Nasoni, 1732 - p. 44
[Disponível na Internet: monumentos.pt]

Fig. 31: Planta interpretativa da autora, do desenvolvimento do Convento entre 1832-1834 
- p. 46
[Desenho da autora. Para além da documentação escrita usamos como base para o desenho desta 
planta, as seguintes plantas do AHMP: 
Desenho da envolvente: Planta de Teodoro Maldonado - 1795; Planta da Rua Morgado de Mateus 
- 1835; 
Desenho do Convento: Planta da Cidade do Porto de José Paiva - 1824; Planta Projecto de 
Expansão da Biblioteca de José Júnior - 1848; Planta do Convento abandonado - 1834;
Desenho Traçado actual: Projecto da Rua Visconde de Bóbeda de Joaquim Junior - 1840; Planta 
actual da Cidade do Porto; Planta actual da BPMP.]

Fig. 32: A 2ª igreja - Planta parcial da cidade - 1795, Teodoro Maldonado - p. 46
[AHMP]

Fig. 33:  A 2ª igreja - Planta parcial da cidade - 1813, George Balck - p. 46
[AHMP]

Fig. 34: A 2ª Igreja - Planta parcial da cidade - 1824, José Paiva - p. 46
[AHMP]

Fig. 35: A 3ª Igreja - Planta parcial da cidade - 1833, William Clarke - p. 46
[AHMP]

Fig. 36: Axonometria do Convento - Proposta que não chegou a ser concluída, c.1830 - p. 48
[BPMP s/autor 1830?]

Fig. 37: Plantas hipotéticas realizadas pela autora de seria sido o Convento se tivesse sido 
concluído - p. 50
[Para a realização destas plantas, além da documentação escrita usamos como base os seguintes 
desenhos: Axonometria c.1830 [BPMP]; Planta e Secção do Convento abandonado - 1834 
[AHMP]; Planta da proposta de Expansão da Biblioteca de José Júnior onde assinalou a estrutura 
existente do convento abandonado - 1848 [AHMP]; Alçado principal do Convento em 1833 - 
desenho de Joaquim Vilanova [Edifícios do Porto em 1833]; Planta e alçados da actual da BPMP]

Fig. 38: Fachada do Mosteiro de São Bento de Avé-Maria, Porto - p. 52
[Disponível na Internet: albuminasetc.blogspot.pt]

Fig. 39: Fachada da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Porto - p. 52
[Foto da autora - 2015]

Fig. 40: Hospício de Santo António do Vale da Piedade na Cordoaria que albergou a Biblioteca 
do Porto até 1842 - Área ocupada actualmente pelo Palácio da Justiça - p.56
[AHMP]

Fig. 41: O Convento abandonado em 1834 - Planta, Alçado e Corte - p. 56
[BAHOP]

Fig. 42: Esquema da autora com intersecção de elementos e análise comparativa entre plantas 
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e alçado principal do Convento - p. 58

Fig. 43: Planta actual da Biblioteca com marcação da estrutura hipotética da Igreja a vermelho 
- p. 60
[Esquema da autora] 

Fig. 44: Comparação entre alçados do antigo Convento e actual Biblioteca - p. 60
[Arquivo BPMP e AHMP]

Fig. 45: Arcadas da antiga varanda dos frades e porta de acesso à Avenida - p. 60
[Foto da autora - 2015]

Fig. 46: Púlpito do antigo refeitório - p. 60
[Foto da autora - 2015]

Fig. 47: Sala actual de Exposições - p. 60
[Foto da autora - 2015]

Fig. 48: Lavatório em pedra - p. 60
[Foto arquivo BPMP, s/data]

Fig. 49: Inscrição numa pedra do pavimento do claustro (número 1) junto à porta da “capela” 
- p. 62
[Foto da autora - 2015]

Fig. 50: Escadaria de acesso ao piso 2 - p. 62
[Foto da autora - 2015]

Fig. 51: Fachada nascente - possível localização das celas dos frades no piso 2 e 3 - p.62
[Foto da autora - 2015]

Fig. 52: Espaço das antigas celas dos frades orientadas para nascente no piso 3 - p. 62
[Foto da autora - 2015]

Fig. 53: O Claustro - p. 62
[Foto da autora - 2015]

Fig. 54: Edifício da Biblioteca em 1935 - p. 66
[Análise da autora com base em Maria Fernanda de Brito - Biblioteca Pública Municipal do Porto 
nos últimos 50 anos: um edifício em transformação: 1935-1985. Porto: BPMP, 1985, Vol. I; p. 19]

Fig. 55: Representação do Programa actual que ocupa a BPMP - p. 67
[Esquema da autora, planta actual da BPMP]

Fig. 56: Foto do cunhal sudoeste do edifício em 1891 - p. 68
[BPMP]

Fig. 57: Planta do terreno cedido à ESBAP em 1922 - p. 68
[Análise da autora com base em Maria Fernanda de Brito - Biblioteca Pública Municipal do Porto 
nos últimos 50 anos: um edifício em transformação: 1935-1985. Porto: BPMP, 1985, Vol. I; p. 18]

Fig. 58: Antigo Palacete Forbes e actual Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 
- p. 70
[Foto da autora - 2015] 

Fig. 59: O antigo refeitório  ocupado pelo Museu - p. 72
[BPMP]

Fig. 60: Remodelações em 1984 - visível o pavimento primitivo do refeitório - p. 72
[Maria Fernanda de Brito - Biblioteca Pública Municipal do Porto nos últimos 50 anos: um edifício 
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em transformação: 1935-1985. Porto: BPMP, 1985, Vol. I; p. 36]

Fig. 61: O mesmo espaço ocupado pela Biblioteca - p. 72
[BPMP]

Fig. 62: Sala de Leitura Feminina - Fotografia Alvão, 1948 - p. 72
[BPMP]

Fig. 63: Sala de Leitura Infantil e de Periódicos com acesso directo da Avenida Rodrigues de 
Freitas, 1950? - p. 72
[BPMP]

Fig. 64: Sala Feminina a poente e Sala de Leitura infantil a sudeste - p. 72
[BPMP]

Fig. 65: Salão 2 onde é visível a continuação para o salão 1 e salão 3, 1892 - p. 74
[BPMP]

Fig. 66: Planta piso 2 entre 1863 e 1896 - p. 74
[Bibliotheca Portucalensis - Colectânea de Estudos da Biblioteca Pública Municipal do Porto; Porto: 
BPMP, 1957, Vol. I, p.11]

Fig. 67: Vista do Salão 1 para o Salão 2, 1892 - p. 74
[BPMP]

Fig. 68: Planta piso 2 entre 1900 e 1956 - p. 74
[BPMP]

Fig. 69: Salão 3 transformado em Depósito. Mais tarde em 1977, as obras de beneficiação  
dividiram o espaço em dois pisos - p. 74
[BPMP]

Fig. 70:  Vista do Salão 1, 1957- 1982 - p. 74
[BPMP]

Fig. 71:  Planta piso 2 entre 1977 e actualidade - p. 74
[Planta cedida pelo GSM]

Fig. 72: Secção Sala de Leitura - antes da intervenção - p. 76
[BPMP] 

Fig. 73: Corte Axonométrico AA’ - Projecto de João Carreira - p. 76
[BURDETT, Richard - On Rigour; 9H Gallery nº8; Cambridge, Mass: The MIT Press, 1989; 
p.225] 

Fig. 74: Planta do projecto de João Carreira para a Sala de Leitura Geral, 1982 - p. 76
[BPMP] 

Fig. 75: Sala de leitura em obras - 1957 - p. 77
[BPMP] 

Fig. 76: Sala de Leitura Geral actual, projecto de 1982 - p. 77
[Foto da autora - 2015] 

Fig. 77: Escadas da Sala de Leitura Geral actual, projecto de 1982 - p. 77
[Fotos da autora - 2015] 

Fig. 78: Planta da Sala de Leitura de Livre Acesso, projecto de Tasso de Sousa - 1988 - p. 78
[BPMP - sobreposição de elementos do «Ante Projecto 1988» e do «Projecto de execução 1988»] 
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Fig. 79: Vista para entrada da Sala de Leitura de Livre Acesso - p. 78
[Fotos da autora - 2015]

Fig. 80: Sala de Catálogo e de Referência - p. 78
[Fotos da autora - 2015]

Imagem introdução ao capítulo II, Fotografia da Biblioteca Infanto-Juvenil - p. 80
[Foto de Luis Ferreira Alves - Disponível na Internet: guiasdearquitectura.com]

Fig. 81: Alçado Norte, Rua Morgado Mateus - p. 84
[BPMP]

Fig. 82: Alçado Norte - p. 84
[Foto da autora - 2015]

Fig. 83: Alçado Nascente - p. 84
[Foto da autora - 2015]

Fig. 84: Alçado Sul - p. 84
[Foto da autora - 2015]

Fig. 85: Planta actual do Piso 1 - p. 85
[Análise da autora - plantas cedidas pelo GSM]

Fig. 86: Planta actual do Piso 2 - p. 85
[Análise da autora - plantas cedidas pelo GSM]

Fig. 87: Planta actual do Piso 3 - p. 85
[Análise da autora - plantas cedidas pelo GSM]

Fig. 88: Projecto de Alexandre Sousa, 1961 - p. 86
[BPMP] 

Fig. 89: Espaço do Auditório, anteriormente ocupado pelo Museu Municipal - p. 86
[Maria Fernanda de Brito - Biblioteca Pública Municipal do Porto nos últimos 50 anos: um edifício 
em transformação: 1935-1985. Porto: BPMP, 1985, Vol. I; p. 38] 

Fig. 90: Projecto não concretizado de 1934 - p. 86
[BPMP, s/ data e s/ autor]

Fig. 91: O mesmo espaço transformado em Sala de Conferências, designada por Sala D. 
Jerónimo Osório - p. 86
[Maria Fernanda de Brito - Biblioteca Pública Municipal do Porto nos últimos 50 anos: um edifício 
em transformação: 1935-1985. Porto: BPMP, 1985, Vol. I; p. 38] 

Fig. 92: Relação entre o Jardim e a Biblioteca - p. 86
[Foto da autora - 2015]

Fig. 93: Foto actual do Auditório - p. 86
[Foto da autora - 2015]

Fig. 94: O Museu na Biblioteca - p. 88
[BPMP]

Fig. 95: Primeira Sala de Leitura Infantil da BPMP, 1950 - p. 88
[Maria Fernanda de Brito - Biblioteca Pública Municipal do Porto nos últimos 50 anos: um edifício 
em transformação: 1935-1985. Porto: BPMP, 1985, Vol. I; p. 22] 

Fig. 96: Alçado Norte da Biblioteca - sinalização da antiga clarabóia existente na Sala D. 
Jerónimo Osório - p. 88
[Maria Fernanda de Brito - Biblioteca Pública Municipal do Porto nos últimos 50 anos: um edifício 



179

em transformação: 1935-1985. Porto: BPMP, 1985, Vol. I; p. 47] 

Fig. 97: Auditório em obras, 1956 - p. 88
[BPMP]

Fig. 98: Plantas e Secções do Projecto de Reabilitação na BPMP.  Desenhos da autora com 
base em documentos cedidos pelo GSM - p. 90-91

Fig. 99: Átrio da Biblioteca Infanto-Juvenil - p. 92
[Foto da autora]

Fig. 100: Uma das duas entradas da Biblioteca Infantil. - p. 92
[Foto de Luis Ferreira Alves. Disponível na Internet: guiasdearquitectura.com]

Fig. 101: Biblioteca Infanto-Juvenil - p. 92
[Foto de Luis Ferreira Alves. Disponível na Internet: guiasdearquitectura.com]

Fig. 102: Átrio do piso 2 - p. 94
[Foto de Luis Ferreira Alves. Disponível na Internet: guiasdearquitectura.com]

Fig. 103: Desenho de detalhe da porta do antigo museu - p. 94
[BPMP, s/autor e s/data]

Fig. 104: Átrio do piso 2 - p. 94
[Foto da autora]

Fig. 105: Desenhos do projecto de arranjo da antiga sala de conferências “D. Jerónimo 
Osório” - projecto sem data, não concluído. A vermelho encontra-se sinalizada a proposta de 
localização dos serviços na fachada Sul - p. 94
[BPMP, s/autor e s/data]

Fig. 106: Auditório - p. 96
[Foto de Luís Ferreira Alves. Disponível na Internet: guiasdearquitectura.com]

Fig. 107: Auditório - p. 96
[Foto da autora - 2015]

Fig. 108: Alçado Sul - interior do quarteirão - p. 96
[Foto da autora - 2015]

Fig. 109: Escada do átrio da Biblioteca Infanto-Juvenil - p. 98
[Foto da autora - 2015]

Fig. 110: Pormenor da Escada - p. 98
[Foto da autora - 2015]

Fig. 111: Mies van der Rohe, Farnsworth House - 1951, Illinois - p. 98
[Disponível na Internet: theobaldart.com/architecture]

Fig. 112: Planta actual do Piso 1 - Átrio e Sala de Leitura Infanto-Juvenil. Assinalado a 
vermelho o percurso desde a entrada principal até à Sala de Leitura - p. 98
[Análise da autora - planta cedida pelo GSM]

Fig. 113: Área do terreno livre a norte  com frente para a Rua Morgado de Mateus - visível a 
fachada do edifício demolido dos Serviços de Saúde - p. 102
[Fotos da autora - 2015]

Fig. 114: Área do terreno livre a sudeste com frentes para a Avenida e para a Rua Visconde de 
Bóbeda - p. 102
[Fotos da autora  - 2015]
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Fig. 115: Perspectiva aérea da zona norte  da Biblioteca e seus terrenos - p. 103
[Análise da autora sobre perspectiva disponível na Internet: bing.com/maps]

Fig. 116: Perspectiva aérea da zona poente  da Biblioteca e seus terrenos - p. 103
[Análise da autora sobre perspectiva disponível na Internet: bing.com/maps]

Fig. 117: Perspectiva aérea da zona nascente  da Biblioteca e seus terrenos - p. 103
[Análise da autora sobre perspectiva disponível na Internet: bing.com/maps]

Fig. 118: Aproveitamento do espaço da cobertura do edifício para depósitos - p.104
[Foto da autora - 2015]

Fig. 119: Planta da Cobertura utilizada actualmente como depósito de livros - p.104
[BPMP]

Fig. 120: Refeitório do Convento adaptado a depósito de publicações. Este espaço, com pé 
direito duplo, foi dividido em dois pisos através de uma estrutura metálica - p.104
[Foto da autora - 2015]

Fig. 121: Percursos dos Leitores na BPMP - p.106
[Análise da autora]

Fig. 122: Projecto para a abertura da Rua Visconde de Bóbeda e de um edifício destinado a 
Academia de Belas Artes. Joaquim da Costa Lima Júnior, 1840 - p.108
[AHMP]

Fig. 123: Planta do piso 1 e do piso 2 da Biblioteca de José Luís Nogueira Júnior, 1848 - p.108
[AHMP]

Fig. 124: Alçado norte e Planta do piso 1 do Projecto de expansão da Biblioteca de José 
Geraldo da Silva Sardinha, 1882 - p.110
[Revista O Tripeiro, vol. II, n.º 5, 07/1983, p.136-139]

Fig. 125: Projecto para a Escola de Belas Artes nos terrenos adjacentes à BPMP, José Marques 
da Silva, 1915 - p.110
[FIMS]

Fig. 126: Planta Piso 1 e Alçado principal da Avenida Rodrigues de Freitas (sul) - Projecto 
de Manuel Marques, 1928. Junção da planta actual da BPMP (a cinza) para se perceber a 
localização e escala do projecto. - p.112
[FIMS - FIMS/MSMS/0154-pd0104 e FIMS/MSMS/0154-pd0105]

Fig. 127: Planta Piso 1 e Alçado principal da Rua Visconde de Bóbeda - Projecto de Marques 
da Silva, 1933. Junção da planta actual da BPMP para se percepcionar a localização e escala 
do projecto - p.112
[Catálogo da Exposição: Marques da Silva, o aluno, o professor, o arquitecto. Porto: Instituto 
Arquitecto José Marques da Silva e Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2006]

Fig. 128: Desenhos do Projecto de expansão da BPMP de Alexandre Sousa, 1961 - p.114
[BPMP]

Fig. 129: Esquisso da Rua Morgado  de Mateus a norte -  Projecto de Alexandre de Sousa, 
1969 - p.114
[BPMP] 

Fig. 130: Secção pelo interior do quarteirão - Projecto de Alexandre de Sousa, 1969 - p.114
[BPMP] 

Fig. 131: Planta de Cobertura - Projecto de Alexandre de Sousa, 1971 - p.114
[BPMP] 
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Fig. 132: Maquete da Proposta - Projecto de Alexandre de Sousa, 1971- p.114
[Maria Fernanda de Brito - Biblioteca Pública Municipal do Porto nos últimos 50 anos: Um edifício 
em transformação 1935-1985; Porto: BPMP, 1985; p.81] 

Fig. 133: Projecto de Rosas da Silva, 1974 - p.116
[BPMP] 

Fig. 134: Propostas de expansão - alinhamentos entre o antigo e o novo, a vermelho - p.118
[Análise da autora]

Fig. 135: 3D da proposta de expansão de Souto de Moura de 2002, Perspectiva nordeste 
produzido pela autora - p.120
[Desenho da autora]

Fig. 136: Plantas, Alçados e Secções do Projecto de Expansão de Eduardo Souto de Moura, 
2002 - p.122-123
[GSM] 

Fig. 137: Planta de Cobertura e Alçado Sul do Projecto de Expansão de Souto de Moura - 
p.124
[GSM]

Fig. 138: Esquema produzido pela autora como representação da alteração programática que 
o projecto de Souto de Moura propõe - p.126
[Desenho da autora]

Fig. 139: Perspectiva aérea de São Lázaro com análise da autora das frentes urbanas da avenida 
e ruas transversais - p.128
[Disponível na Internet: bing.com/maps]

Fig. 140: 3D produzido pela autora da proposta de expansão de Souto de Moura de 2002, 
Perspectiva sudoeste - p.128
[Desenho da autora]

Fig. 141: Casa na Quinta do Lago - p.128
[Disponível na Internet: sub--real.blogspot.pt/2013/08/the-bling-ring-quinta-do-lago.html]

Fig. 142: Delimitação das áreas sujeitas à intervenção arqueológica - p.130
[Desenho da autora baseado em Dryas Arqueologia, Lda - Intervenção de Arqueologia Preventiva: 
Biblioteca Pública Municipal do Porto: Relatório Final. Porto: Dryas Arqueologia, Lda, 2005] 

Fig. 143: Zona A área sepulcral da antiga capela do Convento - p.130
[Foto da autora] 

Fig. 144: Zona B - utilizada como parque de estacionamento antes da intervenção arqueológica 
- p.130
[Dryas Arqueologia, Lda - Intervenção de Arqueologia Preventiva: Biblioteca Pública Municipal do 
Porto: Relatório Final. Porto: Dryas Arqueologia, Lda, 2005] 

Fig. 145: Zona B - durante os trabalhos de escavação mecânica para remoção do pavimento 
do parque de estacionamento - p.130
[Dryas Arqueologia, Lda - Intervenção de Arqueologia Preventiva: Biblioteca Pública Municipal do 
Porto: Relatório Final. Porto: Dryas Arqueologia, Lda, 2005] 

Fig. 146: Representação esquemática do processo de formação da estratificação identificada 
na Zona A - p.132
[Dryas Arqueologia, Lda - Intervenção de Arqueologia Preventiva: Biblioteca Pública Municipal do 
Porto: Relatório Final. Porto: Dryas Arqueologia, Lda, 2005]

Fig. 147: Vestígios arqueológicos e antropológicos mais relevantes - p.132
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[Análise da autora com base em Dryas Arqueologia, Lda - Intervenção de Arqueologia Preventiva: 
Biblioteca Pública Municipal do Porto: Relatório Final. Porto: Dryas Arqueologia, Lda, 2005]

Fig. 148: Estrutura da Igreja (Ponto B) - p.132
[Dryas Arqueologia, Lda - Intervenção de Arqueologia Preventiva: Biblioteca Pública Municipal do 
Porto: Relatório Final. Porto: Dryas Arqueologia, Lda, 2005]

Fig. 149: Interior do Aqueduto - p.132
[Dryas Arqueologia, Lda - Intervenção de Arqueologia Preventiva: Biblioteca Pública Municipal do 
Porto: Relatório Final. Porto: Dryas Arqueologia, Lda, 2005]

Fig. 150: Troço do muro (Ponto D) - p.132
[Dryas Arqueologia, Lda - Intervenção de Arqueologia Preventiva: Biblioteca Pública Municipal do 
Porto: Relatório Final. Porto: Dryas Arqueologia, Lda, 2005]

Fig. 151: Zona B - Vista da necrópole no fim dos trabalhos de escavação. (Fachada da actual 
FBAUP em vista) - p.134
[Dryas Arqueologia, Lda - Intervenção de Arqueologia Preventiva: Biblioteca Pública Municipal do 
Porto: Relatório Final. Porto: Dryas Arqueologia, Lda, 2005]

Fig. 152: Zona B - Vista geral da necrópole no fim dos trabalhos de escavação - p.134
[Dryas Arqueologia, Lda - Intervenção de Arqueologia Preventiva: Biblioteca Pública Municipal do 
Porto: Relatório Final. Porto: Dryas Arqueologia, Lda, 2005]

Fig. 153: Representação esquemática do processo de formação da estratificação identificada 
na Zona B - Necrópole - p.134
[Dryas Arqueologia, Lda - Intervenção de Arqueologia Preventiva: Biblioteca Pública Municipal do 
Porto: Relatório Final. Porto: Dryas Arqueologia, Lda, 2005]

Imagem introdução ao capítulo III, Fotografia Convento das Bernardas - p. 136
[Foto de Luis Ferreira Alves - disponível na Internet: laurbana.com/blog/2012/10/26]

Fig. 154: Planta de Tavira e localização do Convento das Bernardas - Desenho de Leonardo 
di Ferrari de 1645 - p.140
[Eduardo Souto de Moura - Convento das Bernardas; Lisboa: Uzina Books, 2013; p.11]

Fig. 155: Gravura de Tavira, de autor desconhecido do século XVII - p.140
[Disponível na Internet: imprompto.blogspot.pt/2012/04/gravura-de-tavira-do-seculo-xvii.html]

Fig. 156: O Convento das Bernardas, planta de Tavira de Sande de Vasconcelos, 1798 - p.140
[Disponível na Internet: arkeotavira.com/Mapas/Sande/Borrao-Tavira.html]

Fig. 157: Vista sudoeste do Convento antes da intervenção - p.140
[Disponível na Internet: laurbana.com/blog/2012/10/26/rehabilitacion-del-convento-das-
bernardas]

Fig. 158: Portal gótico do Convento das Bernardas - p.142
[Foto da autora - 2014]

Fig. 159: Chaminé da antiga Fábrica - p.142
[Foto da autora - 2014]

Fig. 160: Planta de Cobertura do actual conjunto - p.142
[Disponível na Internet: archdaily.com/643576]

Fig. 161: Analogia entre a textura da fachada com um recorte recolhido por Souto de Moura 
- p.142
[Foto do alçado disponível na Internet: archdaily.com/643576]
[imagem da direita: Eduardo Souto de Moura - Atlas de Parede, Imagens de Método; Porto: Dafne 
Editora, 2011]
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Fig. 162: Projecto de reabilitação de Souto de Moura nas Bernardas - Planta Piso 1, Alçado 
nascente e Secção pelo pátio. Sinalizado a vermelho, nova construção no antigo Convento - 
p.144
[Disponível na Internet: archdaily.com/643576]

Fig. 163: Vista aérea do pátio - p.146
[Disponível na Internet: coelhodasilva.pt/images/1/cms/144_20140207102210_cms_pages.jpg]

Fig. 164: Vista nascente, Esquisso - p.146
[Disponível na Internet: archdaily.com/643576]

Fig. 165: Vista nascente, Fotografia - p.146
[Foto da autora - 2014]

Fig. 166: Bairro de São Victor, 1975 - Álvaro Siza - p.146
[Disponível na Internet: moma.org/collection_images/resized/114/w500h420/ CRI_256114.jpg]

Fig. 167: Secção transversal do volume nascente - p.148
[Disponível na Internet: archdaily.com/643576]

Fig. 168: Foto do volume nascente - p.148
[Foto da autora - 2014]

Fig. 169: Secção transversal do volume sul - p.148
[Disponível na Internet: archdaily.com/643576]

Fig. 170: Construção nova a sul, casas-pátio - p.148
[Disponível na Internet: archi.ru/projects/world/8004]

Fig. 171: Secção transversal do volume do convento - p.148
[Disponível na Internet: archdaily.com/643576]

Fig. 172: Foto interior - p.148
[Foto de Ferreira Alves - Disponível na Internet: archdaily.com/643576]

Fig. 173: Foto do interior do pátio - p.156
[Foto de Ferreira Alves - Disponível na Internet: archdaily.com/643576]

Fig. 174: Implantação do Convento das Bernardas, Tavira - p.154
[Disponível na Internet: laurbana.com/blog/2012/10/26]

Fig. 175: Implantação da Biblioteca, Porto - p.154
[Disponível na Internet: bing.com/maps]

Fig. 176: Convento das Bernardas antes e depois da intervenção, vista nascente - p.156
[Foto antes da intervenção disponível na Internet: laurbana.com/blog/2012/10/26
 Foto depois da intervenção: Foto da autora - 2014]

Fig. 177: Em cima, Mies van der Rohe, apartamento em Chicago - c. 1950. Em baixo, - p.158
[Foto superior disponível na Internet: allposters.com
Foto inferior disponível na Internet: cgarchitect.com]

Fig. 178: 3D, produzido pela autora, da proposta de expansão de Souto de Moura de 2002, 
Perspectiva sudeste - p.158

Fig. 179: Convento das Bernardas antes e depois da intervenção, vista nascente - p.160
[Fotos antes da intervenção disponível na Internet: laurbana.com/blog/2012/10/26
 Foto depois da intervenção disponível na internet: archi.ru/projects/world/8004]

Fig. 180: Villa le lac - Le Corbusier - p.160
[Disponível na Internet: designboom.com/wp-content/uploads/2013/10/soane-and-le-corbusier-
patrick-weber-designboom-03.jpg]
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 anexoS

 Desenhos do Projecto de Expansão da BPMP de Souto de Moura [GSM]: 

 Edifício A - págs. 186-187

 Edifício B - págs. 188-189

 Edifício C - págs. 190-191

 Cortes Construtivos - págs. 192-193

 Cronologia - pág. 194
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Edifício A
Depósito de Publicações

Alçado Norte - Rua Morgado Mateus

Alçado Sul - interior quarteirão

Alçado Poente Alçado Nascente

5m 10m
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5m 10m

Secção Longitudinal

Planta Cave - Depósito

Planta Piso 1 - Depósito

Planta Piso 2 - Depósito
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Edifício B
Sala de Leitura

Alçado Sul

Alçado Norte

Alçado Poente Alçado Nascente

5m 10m
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Planta Piso 2 - Restauro e Microfilmagem

Planta Cave - Depósito

Planta Piso 1 - Sala de Leitura

Corte Longitudinal

5m 10m
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Edifício C
Restaurante e Galeria

Alçado Nascente

Alçado Norte Alçado Sul

Alçado Poente

5m 10m
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Corte Longitudinal Corte Transversal

Planta Cave - Serviços (sanitários e cozinha)

Planta Piso 1 - Restaurante

Planta Piso 2 - Galeria

5m 10m
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Corte Construtivo - Edifício A Corte Construtivo - Edifício B
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Corte Construtivo - Edifício C



194 Cronologia






