Resumo
A história de Lisboa faz-se de sítios e da forma como estes se transfiguram (ou
não) ao longo do tempo. Depois de mais de dois séculos de ocupação conventual,
a partir do final do século XIX, o Sítio das Francesinhas tornou-se num dos mais
apetecidos espaços da cidade no período pós-extinção religiosa. A forma como se
multiplicaram e goraram os grandes projectos para aí planeados mostra que nem
sempre a ambição dos agentes políticos compreendeu as limitações da cidade e por
isso criou vazios urbanos que só a custo acabaram por ser preenchidos. O presente
artigo pretende traçar a história deste local, a forma como ao longo dos tempos
foi encarado e desejado, os projectos que para ele se traçaram (e abandonaram) e
a sua efectiva ocupação.
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Abstract
The history of Lisbon is made up of sites and the way in which they are transformed
(or not) over time. After more than two centuries of conventual occupation, in
particular from the end of the 19th century, at a time of post-religious extinction,
the Sítio das Francesinhas became one of the most desirable spots in the city. The
way in which big projects were planned, multiplied and ultimately rejected shows
that the ambition of political agents did not always heed the limitations of the city
and ended up creating urban voids that could only be filled with a lot of extra effort.
This article seeks to trace the history of this place, the way in which it was looked
at and desired, the various projects planned for it (and which were abandoned), and
its eventual occupation.
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Introdução
O que acontece a um chão sagrado quando é profanado? Que cidade dele brota?
Mesmo após o seu (quase) total desaparecimento enquanto casas religiosas na
sequência do Decreto de 30 de Maio de 1834, os conventos mantiveram‑se como
os principais pólos de dinamização urbana devido ao aproveitamento das suas
cercas e demais propriedades rústicas, então os maiores e mais valiosos terrenos
urbanizáveis em áreas nobres de Lisboa. Desde o terramoto de 1755 nenhum outro
processo altera de forma tão abrupta e definitiva a forma urbana, social e vivencial
da cidade, pelo que não é possível conhecer a história contemporânea de Lisboa
sem primeiro o observar atentamente.
Derrubados os muros e profanadas as cercas, a cidade rasga os antigos espaços
conventuais, num desenvolvimento orgânico que descontextualiza e reconstrói a
sua implantação na malha urbana. A tomada de posse destas propriedades pela
Fazenda Nacional permitiu o delineamento e a concretização de planos urbanísticos
de diferentes escalas, com especial relevância no contexto da acção da Repartição
Técnica da Câmara Municipal de Lisboa que ao longo dos últimos cinquenta anos da
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Monarquia entendeu as cercas conventuais como peças fundamentais do esboço de
uma Lisboa moderna. Assim, nelas foram regularizados antigos traçados1 e rasgados
novos arruamentos 2, por vezes à custa do próprio edificado3 .
Não obstante o desaparecimento de algumas destas construções ao longo dos
últimos dois séculos, a massiva refuncionalização dos edifícios conventuais foi fundamental para desenhar a contemporânea noção que temos da cidade de Lisboa.
Para muitos lisboetas, um convento há muito que deixou de ser uma casa religiosa
– é um hospital, uma escola ou um tribunal – e é justamente desta estratificação
de reutilizações e percepções que a história de uma cidade é feita.
Como exemplo dinâmico e aglutinador destas metamorfoses, pretende‑se traçar
a história de um lugar. Aquele onde originalmente se implantou o Convento do
Santo Crucifixo, das Francesinhas, um dos sete existentes na área da Esperança/
Madragoa, começado a construir em 1667 e demolido nos primeiros anos da República. E com isso retratar os ensejos, suposições, planos teóricos e concretos que
foram sendo delineados em busca de uma nova ocupação, e a forma como a sua
implantação privilegiada foi sucessivamente travada pelas complexas características do terreno.

Como a Carreira dos Cavalos (actual Rua Gomes
Freire) em terrenos da cerca da Casa da Congregação da Missão de Rilhafoles ou a actual Rua
da Voz do Operário, que regulariza um pequeno
caminho traçado entre as cercas dos conventos de
São Vicente de Fora e de Santa Mónica.

1

A abertura de novos arruamentos procurava responder a antigas problemáticas (caso da Avenida
Infante Santo que, parcialmente rasgada na cerca
do Convento do Sagrado Coração de Jesus, providenciava uma ligação à Avenida 24 de Julho)
ou a novas necessidades, nomeadamente para
duplicar algumas das antigas vias de saída da cidade já muito congestionadas. Neste contexto, a
Avenida Almirante Reis surge como alternativa às
ruas dos Anjos e de Arroios e rasga parte das cercas do Mosteiro de Nossa Senhora do Desterro e
do Convento de Nossa Senhora da Conceição da
Luz em Arroios.

2

Casos dos antigos conventos da Santíssima Trindade, de Nossa Senhora da Piedade da Esperança e de Santa Rita de Cássia, parcial ou integralmente demolidos para a abertura da Rua Nova
da Trindade e das avenidas D. Carlos I e António
Augusto de Aguiar.
3

Chão Sagrado. O Convento do Santo
Crucifixo de Lisboa (das Francesinhas)
(1667‑1890)

Esta iniciativa de fundação de uma casa religiosa
estrangeira em Lisboa não foi caso único; encontram‑se exemplos semelhantes pelo menos desde
o século XIV. Sobre a fundação de casas religiosas
estrangeiras em Lisboa e os motivos subjacentes,
consultar Lourenço e Silva 2015, 41‑45.
4

Por ocasião dos preparativos do casamento de D. Maria Francisca Isabel de Sabóia
com D. Afonso VI foi sendo amadurecida a ideia da fundação de um convento de
religiosas Capuchinhas em Lisboa, devendo‑se a iniciativa maioritariamente a Isabel
de Vendôme, mãe da futura rainha de Portugal4. Em Junho de 1666 o casamento
é celebrado em La Rochelle por procuração. A 15 de Outubro seguinte o rei inicia
junto do Cabido da Sé as diligências necessárias para a efectiva fundação da nova
casa religiosa: “tem a Rainha devoção de principiar com ellas [as quatro Religiosas
da Ordem de S. Francisco de um Convento de Paris] nesta Corte hum convento
da mesma Regra, para o que tenho concedido licença, pelo que me toca. Tem‑se
escolhido hum sitio, que parece conveniente, defronte do Mosteiro de S. Bento
da Saude, e por estarem as ditas Religiosas desacommodadas no Convento das
Flamengas, se determina fazerse com toda a brevidade, que convem, para passagem logo ao novo sitio” (transcrito por Barbosa 1748, 67‑68). Segundo o cronista
do convento, “demarcouse o sitio conforme a Real intensão de Sua Magestade,
e como nelle havia fazendas, foy preciso, que se contratasse a venda. A primeira
Quinta, que se comprou, foy a de D. Maria Magdalena Freire, que a vendeo […]
em 20 de Fevereiro de 1667, e como era foreira ás Religiosas da Esperança […], se
lhe remio, e extinguio o foro […] por escritura celebrada em cinco de Junho de
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Fig. 1 – Convento de Santo Crucifixo, cercas
e área envolvente. 1 – Convento de Santo
Crucifixo; 2 – Cerca de baixo; 3 – Cerca de cima;
4 – Casa e quintal do Padre; 5 – Mosteiro de
São Bento da Saúde; 6 – Convento de Santa
Brígida. Delimitação em 1890 sobre cartografia
atual (Ana Mafalda Reis, 2017).

Biblioteca Nacional do Brasil (BNB), Planta da
cidade de Lisboa, na margem do rio Tejo: desde o Bairro Alto até Santo Amaro (http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/
cart1044544/cart1044544.htm). Esta planta foi
divulgada por Walter Rossa em 2012 no IV Congresso de História da Arte Portuguesa: Homenagem a José‑Augusto França e pela primeira vez
publicada no contexto de um artigo de José Manuel Garcia (2014). Foi objecto de estudo de Sandra Pinto, num artigo publicado na Imago Mundi
(Pinto, 2017).
5

1667. Era necessaria mais outra Quinta de Luiza Dias, viuva de Francisco Pires de
Carvalho, a qual se comprou […] 26 de Fevereiro de 1667 [extinguindo‑se para tal
o foro que pagava ao vizinho Convento de Santa Brígida] […]. Mostrou o tempo,
que não bastavão estas duas fazendas para a fabrica delineada, e se comprou huma
Quinta, que tinha naquelle sitio o Conde de Villa Verde D. Pedro Antonio de Noronha […] a qual Quinta comprou a Rainha Padroeira […] em 18 de Março de 1683.”
(Barbosa 1748, 69‑70).
O Convento do Santo Crucifixo implantou‑se assim na confluência da Rua de
São Bento com a Calçada da Estrela, numa área que, não sendo próxima do centro da cidade, não lhe era totalmente periférica. Em inícios da segunda metade
de Seiscentos afirmava‑se já como uma das zonas de Lisboa com maior implantação de casas religiosas, três das quais na sua vizinhança directa (Esperança,
1527; São Bento da Saúde, c.1598; Santa Brígida ou das Inglesinhas, c.1599/1600).
A “Planta da Cidade de Lisboa na margem do Rio Tejo: desde o Bairro Alto
até Santo Amaro”5 (de finais de Quinhentos), possivelmente a primeira representando a área onde o convento se viria a implantar cerca de três quartos de
século depois, permite perceber a existência de uma zona parcamente consolidada. O novo cenóbio ocuparia uma pequena porção na parte nordeste de
um grande quarteirão formado pelo Caminho Novo, Calçada da Estrela, Cal-

r e v i s t a d e h i s t ó r i a d a a r t e n.o

13 – 2018

249

chão sagrado, chão profano

çada das Inglezas/Rua da Bella Vista (correspondendo sensivelmente à actual
Rua do Quelhas) e Travessa dos Navegantes (actual Rua da Bela Vista à Lapa).
A 2 de Março de 1667, o rei pede autorização ao cabido para a passagem das religiosas para o seu novo edifício. Obtido o consentimento cinco dias depois, a saída do
Convento de Nossa Senhora da Piedade da Esperança (onde entretanto se haviam
acolhido) ocorre a 18 de Abril de 1667, fazendo‑se para o efeito uma procissão
solene. Por esta altura encontrava‑se concluída apenas uma parte dos dormitórios 6,
tendo a empreitada da construção do convento e respectiva igreja prosseguido sob
ordens e risco do arquitecto Mateus do Couto (Barbosa 1748, 76). Em 1674 dá‑se a
passagem do Santíssimo Sacramento para a nova igreja, cuja capela‑mor continuava
por terminar em 1712 (Carvalho 1712, 3: 515).
Contrariamente ao vizinho Convento de Santa Brígida, o do Santo Crucifixo pouco
sofre com o terramoto de 1 de Novembro de 1755, conforme é possível aferir pelas
reduzidas despesas com conservação e/ou reparação do edifício constantes do livro
de contas da sacristia desta casa religiosa (Tição 2007, 2: 33‑36).
À semelhança das restantes casas religiosas femininas, pelo decreto de 5 de Maio
de 1833 ficou impedido de receber noviças (Collecção de Decretos e Regulamentos… 1840, 5), tendo sido oficialmente suprimido a 9 de Março de 1890 por morte
da sua última religiosa professa, Henriqueta Maria da Conceição7. No inventário de
extinção, a descrição da propriedade conventual refere o edifício 8 , duas cercas (a
de baixo e a de cima) e duas casas (a da veleira e a do padre).

“Introduzidas as ditas fundadoras nesta sua
clausura que antão era bem streita, por não estar ainda feito mais que hum lanço dos Dormitorios se foi continuando a obra com mayor calor
e cuydado. E tanto que se acabarão as principais
officinas, Logo as mesmas fundadoras principiarão a tomar noviças.” (BA, Notícia da fundação do
Convento do Santo Crucifixo, transcrito em Tição
2007, 2: 31).
6

Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT),
Ministério das Finanças, Convento do Santo
Crucifixo das Francesinhas de Lisboa, Cx. 1987,
f. 313‑316.

7

“O qual consta de dois pavimentos; contendo o
pavimento inferior cozinha, refeitorio e mais casas para arrecadação, e no claustro uma cisterna
que recebe as aguas da chuva; e o superior os
dormitorios; deste há serventia para o couro e
tem uma varanda em roda do claustro sôbre arcos de cantaria e fechada d’abobada” (ANTT, …
Cx. 1987, f. 8).
8

Fig. 2 – Convento de Santo Crucifixo, vista da
Calçada da Estrela. Joshua Benoliel, c. 1910.
AML, JBN000276.
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ANTT, Ministério das Finanças, Convento
de Nossa Senhora da Luz a Arroios em Lisboa,
Cx. 1952, f. 118‑120.

9

Realizados entre 1858 e 1859, estes inventários
integram o fundo documental relativo ao inventário e avaliação de bens de cada convento suprimido existente no ANTT.
10

No entanto, tal não impediu que no regime
liberal se verificasse uma reduzida protecção financeira prestada à grande maioria dos conventos femininos, o que propiciou o surgimento de
situações dramáticas, sucedendo‑se os relatos de
privações e de abandono.

11

Desenvolveu a sua actividade profissional nos
quadros do Ministério das Obras Públicas, tendo ascendido a arquitecto de 1.ª classe em 1884.
Como vogal, integrou várias comissões encarregadas de planear intervenções em edifícios públicos,
de entre os quais o Mosteiro dos Jerónimos e o
Palácio da Ajuda. A sua obra mais marcante foi
o Real Gabinete de Leitura Portuguesa, no Rio
de Janeiro.
12

Cronologia estabelecida de acordo com a confrontação da planta de implantação (fig.3) com
a diversa cartografia da época (Matos Sequeira
aponta o ano de 1873, embora não o concretize;
Sequeira 1924, 28). O projecto é constituído por
onze desenhos: planta de implantação, quatro alçados, quatro plantas de interiores e dois cortes.
Na planta de implantação verifica‑se que o edifício proposto é ligeiramente maior que o vizinho
edifício das Cortes [ANTT, Casa Real, Plantas, Diversas Plantas (Pasta 23), n.º 566].

13

Condenado, suprimido e arruinado.
Uma (efémera) segunda vida antes
do fim (1876‑1911)
Para conhecer a real situação das casas religiosas femininas, a 21 de Julho de 1857
o Ministério dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça emite uma portaria 9 pela qual
se estabelece a obrigatoriedade da elaboração de inventários pormenorizados dos
respectivos bens e instruções para o seu cumprimento10. É em função desses dados
que será produzida a legislação que regula a venda desses bens, nomeadamente
a Lei de 4 de Abril de 1861 que permite a alienação de património dos conventos
femininos, estabelecendo que o valor arrecadado fosse aplicado na compra de títulos de dívida pública e que estes fossem “averbados a favor dos estabelecimentos a
que pertencerem os bens” (Collecção Official de Legislação Portugueza 1862, 155) 11.
Paralelamente, em 1864 chegou mesmo a existir uma tentativa (gorada) de suprimir
dois conventos femininos em Lisboa (Santa Mónica e Nossa Senhora da Soledade,
vulgo Trinas do Mocambo). Estes procedimentos demonstram que, ao contrário do
habitualmente afirmado, não só não era regra estrita que os conventos femininos
fossem suprimidos apenas por morte da última religiosa professa como, a partir de
1861, a venda de propriedades e foros de conventos femininos em funcionamento
foi prática comum.
É neste contexto que se pode enquadrar o projecto de um grande edifício destinado
a Palácio da Justiça planeado para o terreno do Convento do Santo Crucifixo que,
a concretizar‑se, obrigaria à sua supressão antecipada e demolição.
A intenção de se construir de raiz um edifício que integrasse os vários tribunais
e serviços judiciais dispersos pela cidade remonta a 27 de Abril de 1876, data em
que D. Luís sanciona o decreto das cortes que autoriza o governo a construir “um
edificio em que funccionem o supremo tribunal de justiça, a relação e os tribunaes
civis e criminaes de primeira instancia da capital, com excepção do tribunal do
commercio” (Collecção Official de Legislação Portuguesa 1877, 129‑130), devendo
ser a obra parcialmente financiada com a venda dos edifícios do antigo Convento
da Boa Hora e da cadeia do Limoeiro.
Apesar de não se encontrar datado nem incluir memória descritiva, o projecto da
Direcção das Obras Públicas do Distrito de Lisboa assinado por Rafael da Silva
Castro (?‑1892) 12, terá sido elaborado entre 1876 e 1879 13 . Contemplava a construção de um grande edifício de três pisos com 133m de frente e 84m de largura, com
frente para o Caminho Novo, sendo evidente na composição do alçado principal
a grande semelhança estilística com a fachada do Palácio da Ajuda. A marcar o
eixo de simetria, o arquitecto desenhou um corpo porticado ligeiramente saliente,
em cantaria aparelhada, encimado por varanda e coroado por frontão triangular;
enquadravam‑no dois corpos longitudinais com oito vãos cada, sendo o alçado
rematado por pequenos torreões nos extremos. Internamente apresentava uma
planta muito funcional, com todos os espaços perfeitamente definidos e divididos
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Fig. 3 – Planta de implantação, Palácio da Justiça. Rafael da Silva Castro, 1876-1879 (?). ANTT,
Casa Real, Plantas, Plantas Diversas, Ca-PT-TT-CR-PLANTAS-23_m0001.

Fig. 4 – Planta do andar nobre, Palácio da Justiça. Rafael da Silva Castro, 1876-1879 (?). ANTT,
Casa Real, Plantas, Plantas Diversas, Ca-PT-TT-CR-Plantas-Pasta23-N566_c0002.
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Fig. 5 – Fachada principal, Palácio da Justiça.
Rafael da Silva Castro, 1876-1879 (?). ANTT,
Casa Real, Plantas, Plantas Diversas, Ca-PT-TTCR-Plantas-Pasta23-N566_c0003.

No entanto, a ideia da construção de um palácio de justiça em Lisboa não foi totalmente abandonada, pois em Outubro de 1888 seria lançado
o (também não concretizado) “Programa para o
concurso do projecto para um edificio destinado
aos tribunaes judiciaes”, a construir no terreno em
tempos destinado ao mercado da Avenida da Liberdade (Diario do Governo, 23 Outubro 1888, 1‑2).

14

ANTT, Ministério das Finanças, Livro 137, Cartas
n.º 40929 e 40930.
15

Nomeadamente a Francisco Machado, por escritura de 18 Dezembro 1883 (ANTT, 1.º Cartório
Notarial de Lisboa – Ofício B, Livros de Notas.
Livro 1016, Cx. 138), a Joaquim Machado Cayres,
por escritura de 12 Abril 1886 (ANTT, 12.º Cartório
16

por duas alas autónomas destinadas aos tribunais civis e criminais, cada uma com
dois saguões a separar as salas de audiência. Para o corpo central o arquitecto
concebeu um vestíbulo com escada de honra e um grande pátio.
Não foi possível apurar a forma como todo o processo se desenrolou (a escolha do
local, do serviço e do arquitecto) nem os motivos que impediram a sua concretização.14 Com o definitivo abandono do projecto do tribunal para as Francesinhas, as
primeiras alterações efectivas na área do convento dão‑se somente após a morte da
última religiosa em Março de 1890. Numa das habituais intervenções em terrenos de
conventos suprimidos para regularização de vias preexistentes, ainda no século XIX
a Câmara Municipal de Lisboa (CML) procede ao alargamento e subida da cota do
Caminho Novo em cerca de dois metros.
Antes, a 22 de Dezembro de 1890, a Fazenda Pública coloca em arrematação duas
propriedades rústicas do convento, a cerca de cima e o quintal do padre, ambas
arrematadas por Manuel Francisco d’Almeida Brandão (1837‑1902), a segunda em
co-propriedade com Custódio Nunes Borges de Carvalho, pároco da freguesia da
Lapa 15 . À época, Brandão era já dono de grande parte da antiga Quinta do Quelhas, resultado da compra de diversos terrenos particulares entre 1883 e 1886 16 .
Esta propriedade confrontava a norte com a Rua Borges Carneiro, a nascente com
a Calçada da Estrela, a poente com quintais da Rua do Quelhas e a sul com os terrenos das Francesinhas por ele adquiridos. Em 1887 havia já delineado no interior
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do seu terreno um pequeno quarteirão (com acesso à Rua Borges Carneiro), onde
nesse mesmo ano inicia a construção de um chalet, o primeiro edifício de um bairro
que desde cedo ficou conhecido por Bairro Brandão. Com a compra dos lotes do
convento, Brandão pôde ampliar o seu projecto incluindo uma terceira rua perpendicular à Calçada da Estrela, Rua Miguel Lupi, cujo traçado e futuras edificações
se implantaram justamente na antiga cerca de cima das Francesinhas. A diferença
de cota entre esta propriedade e o remanescente do convento, ainda em posse da
Fazenda Pública, permitiu delimitar de maneira clara este novo bairro.
O novo plano do Bairro Brandão foi aprovado pela Câmara em sessão de 22 de
Outubro de 1891 (Câmara Municipal de Lisboa, 1900, 453), numa altura em que
já se encontravam construídos alguns edifícios. Como habitualmente sucedia em
casos semelhantes 17, a partir do início de 1900 Brandão procura transferir a posse,
gestão e manutenção das ruas do seu bairro para a autarquia. No entanto, os serviços camarários consideram que as mesmas não se encontravam em condições
de ser recebidas, sendo para tal necessário refazer passeios, reparar pavimentos e
operar novas ligações de esgotos. Paralelamente, na tentativa de resolver alguns
dos impasses viários, Brandão propôs o prolongamento de alguns dos arruamentos
em terrenos vizinhos, solução nunca implementada devido à pendente do terreno
e provavelmente por não ter chegado a acordo com os demais proprietários. Finalmente, a escritura de entrega dos arruamentos do bairro é assinada pela viúva de
Almeida Brandão a 14 de Março de 1903, cerca de um ano após a morte deste.18
Após a supressão do Convento das Francesinhas em Março de 1890, o seu uso
futuro ficou imediatamente decidido. Logo a 25 de Abril parte do edifício é pro-

Notarial de Lisboa – Ofício A, Livros de Notas.
Livro 294, Cx. 51).
Esta prática, comum na Lisboa de Entre Séculos,
justifica a contemporânea proliferação de urbanizações e loteamentos de iniciativa particular com
o aval da autarquia; a título de exemplo, o processo do Bairro Andrade foi discutido em sessão
camarária de 22 de Julho de 1891 (Câmara Municipal de Lisboa 1891, 206‑208).
17

Arquivo Municipal de Lisboa (AML), Livro de
Escrituras n.º 45, f. 37v.‑40.
18

Fig. 6 – Planta geral, Projeto de melhoramentos
no Bairro Brandão. c.1900. AML, PT/AMLSB/
CMLSBAH/PURB/002/01072.
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19

ANTT, …Cx. 1987, f. 481‑483.

20

ANTT, …Cx. 1987, f. 303‑304.

21

ANTT, …Cx. 1987, f. 46.

22

ANTT, …Cx. 1987, f. 44.

Sem efeito ficaria a intenção de construir em
parte do terreno uma escola para ensino de cegos,
para a qual a Associação Promotora do Ensino dos
Cegos solicita ao rei a concessão da área necessária

23

Fig. 7 – Demolição do Convento do Santo
Crucifixo (8 Novembro 1911). Agence Rol,
Agence photographique. Bibliothèque Nationale
de France, Rol, 17028.

visoriamente cedido ao Asilo para Educação de Costureiras e Criadas de Servir 19 e
a 27 de junho é‑lhe cedido também “um pedaço de terra de horta denominada a
cerquinha, o pateo que dá entrada pela Calçada da Estrella, e a casa da veleira no
mesmo pateo”20. A 12 de Dezembro seguinte é assinado com o asilo um termo de
entrega temporário da igreja, respectivos paramentos, alfaias e demais objectos de
culto, decisão que desde logo manifesta não haver intenção em que fosse aberta
ao culto. Em última análise, facto que corrobora o desinteresse na preservação da
igreja já verificado com o projecto do tribunal.
Pouco depois, no início de 1893, a superintendência dos serviços de desinfecção,
“reconhecendo a urgencia de se augmentar os meios de defesa d’esta cidade [de
Lisboa], na previsão d’uma epidemia proseguiu os seus estudos para a escolha de
lugar apropriado ao estabelecimento do posto de desinfecção”21, inicialmente previsto para a cerca do Convento de Santa Joana. No entanto, em Junho seguinte,
reconhecer‑se‑ia “que a cerca de baixo do supprimido convento das Francezinhas
correspond[ia] melhor […] ás condições exigidas para o estabelecimento”22, pelo
que a Direcção Geral dos Próprios Nacionais autoriza a cedência do terreno neces-
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sário para a instalação do posto23 , junto do qual haveria igualmente de ser instalada
uma esquadra de polícia.
As precárias condições do edifício enquanto convento mantiveram‑se após a sua
supressão e consequente novo uso. Este cenário agravou‑se com o terramoto de
23 de Abril de 1909 que afetou “de tal forma a Igreja das Francesinhas, que esta foi
encerrada ao culto por ameaçar ruína, em consequência dos danos sofridos […]
[tendo] um telhado cheg[ado] mesmo a cair” (Tição 2007, 1: 28). Pouco depois
da implantação da República, o Estado Português expulsa o asilo e decide pela
demolição do edifício. Matos Sequeira refere que os trabalhos terão começado
em Maio de 1911 “e apezar da muita vontade que havia de ver o chão raso, custou
a derruir‑lhe as grossas parêdes” (Sequeira 1924, 28), das quais ainda sobrariam
vestígios quando, em maio de 1915, a posse do edifício transitou para o Instituto
Superior Técnico (IST)24.

a 12 de Junho de 1893 (ANTT, … Cx. 1987, f. 38‑39).
24

Cf. Tição 2007, 2: 188‑192 e nota de rodapé 29.

Decreto com força de lei de 23 Maio 1911. Diário
de Governo n.º 121, Série I, 25 Maio 1911, 2118.
25

A necessidade de instalações condignas para
professores e alunos era indiscutível. “As condições mínimas de ensino teórico não estavam
garantidas e a prática do ensino técnico afigurava‑se seriamente comprometida, uma vez que o
espaço para laboratórios era escasso e o material
rareava” (Almeida 2009, 100).
26

A importância de se construir um edifício de
raiz para o IST é também salientada pelo ministro do Fomento em entrevista publicada no jornal
A Capital de 1 de Junho de 1912. Brito Camacho
considera porém haver vantagens em que fosse
noutro local que não nas Francesinhas, uma vez
que havia ainda que demolir a igreja e deslocar o
posto de desinfecção.

27

Chão Profano. O projecto de Ventura
Terra para o Instituto Superior Técnico
(1911‑1919)
Demolido o convento, o Estado passa a dispor de uma área de terreno vaga com
cerca de 17.000 m2 numa zona em expansão servida por boas acessibilidades e valorizada pela sua proximidade ao edifício das Cortes. É nesta altura que, na sequência
da reorganização do antigo Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, o Instituto
Superior do Comércio (ISC) e o IST25 começam a procurar espaços próprios para
substituir as precárias instalações que ocupavam na Boavista26.
Provavelmente motivado pela decisão de transferir o ISC para o antigo Convento
de Santa Brígida, o vizinho terreno das Francesinhas surge como uma boa opção
para o IST construir aquele que seria o primeiro edifício de raiz vocacionado para o
ensino superior em Lisboa. A localização era bastante favorável, embora houvesse
alguns constrangimentos que se viriam a mostrar inultrapassáveis 27.
Logo a 14 de Julho de 1911, o art.º 84.º do decreto que define as bases regulamentares do IST estipula que pertence ao Instituto “o antigo convento chamado
das Francesinhas, em Lisboa, bem como os terrenos adjacentes onde actualmente
está instalado o Posto de Desinfecção; esta área é destinada a construcção dos
edifícios para as novas instalações do Instituto Superior Technico.”28. Apesar desta
determinação, o Ministério do Fomento só libertaria parte do terreno em Maio
de 1915 29 .
Com o terreno na posse do IST e tendo o Governo obtido autorização para contrair um empréstimo de 400 contos para a construção do edifício30, o presidente
do Instituto, Alfredo Bensaúde (1856‑1941), sugere o nome do arquitecto Ventura Terra (1866‑1919)31 para fazer o projecto. O convite formal é‑lhe endereçado a
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Diário do Governo n.º 163, Série I, 15 Julho 1911,
2981.
28

Núcleo de Arquivo do IST. Carta de 21 de Novembro de 1919 ao Ministro do Comércio e Comunicações. Copiador de Cartas n.º 6 (in Almeida
2009, 495).

29

Art.º 31.º da Lei Orçamental n.º 220, de 30 Junho 1914.

30

Miguel Ventura Terra, de quem Bensaúde era
amigo, desenhara para este a sua casa da Rua
de São Caetano (1896) e a casa de férias em São
Martinho do Porto (1903). Terá sido por sua indicação que o arquitecto foi convidado pelo Comité
Israelita de Lisboa para fazer o projecto da nova
sinagoga da Rua Alexandre Herculano (1902), e
projectaria depois o edifício do Banco Lisboa &
Açores na Rua do Ouro (1905).

31
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O ministro afirma que “quando o Instituto tiver as instalações que se lhe destinam, e de que
hoje apresentamos alguns desenhos, ele será um
estabelecimento modelar, que desvanecidamente
poderemos mostrar ao estrangeiro de paizes onde
o ensino tecnico merece atenções e disvelos.”
(A Lucta, 10 Maio 1916, 1).

32

Do projecto final apenas se conhece um conjunto de oito zincogravuras: quatro alçados, duas
plantas e dois cortes. Estas peças pertencem ao
acervo do Museu DECivil do IST, onde se encontram expostas. A fig. 8 foi executada no âmbito
da investigação para a exposição Ventura Terra,
arquitecto. Do Útil e do Bello, organizada pelo
Departamento de Património Cultural da Câmara
Municipal de Lisboa (patente de 13 de Julho a 21
de Outubro de 2017 no torreão poente da Praça
do Comércio).
33

Carta ao Ministro do Comércio e Comunicações,
21 Novembro de 1919 (in Almeida 2009, 494).

34

Decreto n.º 2591, de 24 Maio 1916. Diário do Governo n.º 170/1916, Série I, de 24 Maio 1916, 819.
35

Fig. 8 – Modelação do exterior do Instituto
Superior Técnico, a partir das zincogravuras do
projecto de Ventura Terra. Trabalho executado
pelo IST, Departamento de Engenharia Civil,
Arquitectura e Georrecursos, para a exposição
Ventura Terra, arquiteto. Do Útil e do Bello.

9 de Novembro de 1915 (Almeida 2009, 102), e o primeiro anteprojecto exposto a 12
Janeiro de 1916 nas instalações da Boavista para apreciação. Os alçados são publicados no jornal A Lucta de 10 de Maio desse ano32, a ilustrar um artigo do Ministro
do Fomento sobre o “Ensino Técnico”.
O projecto completo seria desenvolvido nos dois anos seguintes 33 , ficando desde
logo claro que a área do terreno era suficiente para as necessidades do Instituto
mas que a superfície livre era demasiado exígua para comportar campos de jogos
para alunos ou para uma futura ampliação das instalações 34 . Assim, no enfiamento do antigo Mosteiro de São Bento da Saúde (cuja adaptação a Palácio das
Cortes havia sido a sua primeira grande obra em Lisboa em 1895‑1896), Ventura
Terra projecta um edifício único de três pisos que ocupa a quase totalidade do
lote. Toda a composição é marcada por um jogo de volumes escalonados que, em
articulação com os diferentes ritmos de fenestração, acentuam o dinamismo dos
alçados. Na fachada principal, dividida em cinco panos, destacava‑se o corpo da
entrada principal, ligeiramente saliente, mais alto e a marcar o eixo de simetria,
que dava acesso a um vestíbulo de honra. De planta em forma de H, o edifício
organizava‑se em quatro alas com dois grandes pátios que serviam de ventilação e
zona de estadia e para os quais se abriam galerias porticadas através das quais era
feita a circulação. A distribuição interna da planta não apresentava a mesma simetria da composição dos alçados, estruturando‑se de acordo com as necessidades
dos cursos ministrados (a título de exemplo, as duas alas da frente destinavam‑se
às Engenharias Civil e de Minas).
A 24 de Maio de 1916 35 é criado um crédito especial de 100 contos com o qual
se pagaram as despesas contraídas nos anos seguintes: honorários do arquitecto
(10.500$00) 36 e gastos com demolições e empilhamento dos materiais demolidos
que se encontravam dispersos pela área do convento (1.454$00). Esta limpeza era
fundamental para a realização do estudo da configuração do terreno, condição
indispensável para a elaboração do projecto37.
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A 7 de Maio de 1918 a comissão de apoio às obras informa o director do IST que o
projecto está muito adiantado encontrando‑se concluídas “grande parte das peças
desenhadas desse projecto e organizado o processo de empreitada dos alicerces,
bem [como] todas as peças desenhadas e escritas, o que representa mais de um
terço do projecto definitivo”38.
Menos de dois meses depois dá‑se uma enorme reviravolta em todo o processo. A 3
de Julho, e perante a aparente impossibilidade de deslocar o posto de desinfecção,
é equacionada a procura de outro local onde mais facilmente fosse possível implementar o projecto de Ventura Terra39. Esta operação obrigaria a negociar com o ISC
a cedência do terreno das Francesinhas, visto o interesse por este manifestado na
sua compra para ampliação das suas instalações e construção do Museu Comercial
de Lisboa 40, do qual se conhece um suposto desenho41.
Na década de 1920 não se assistiria a desenvolvimentos significativos no processo,
mantendo‑se o IST na Boavista até 1936. Não obstante a intenção do ISC em construir um edifício de raiz para o seu Museu Comercial (o que “pelo seu elevado custo,
não pôde, até agora ser executado”42), esta seria definitivamente abandonada uma
vez que o terreno que lhe era destinado é cedido à Direcção Geral de Saúde para
ser incorporado no parque sanitário (em construção desde Dezembro de 1927 no
espaço do posto de desinfecção) 43 . O remanescente do terreno das Francesinhas
permaneceria “desocupado, e uma mancha irritante, leprosa, na vizinhança […]
[d]o Parlamento.”44.

A Exposição Lisboa Antiga (1935)
“Perante os resultados obtidos em 1934, a Câmara Municipal não hesitou em promover [em 1935] [...] a realização de um novo ciclo de Festas da Cidade [muito devido
aos] benefícios que se evidenciaram, sobretudo, na intensificação das actividades
comerciais e industriais, na valorização da Capital aos olhos de numerosíssimos visitantes nacionais e estrangeiros, nas lições culturais e nos espectáculos de pitoresco
proporcionados a tôdas as camadas da população” (Câmara Municipal de Lisboa
1936, 244), de entre os quais se destacaram o torneio de cavalaria no Claustro do
Mosteiro dos Jerónimos, o desfile das Marchas Populares, a Feira do Terreiro do
Paço e a reconstituição da Lisboa Antiga.
Ocupando o espaço onde se havia implantado o edifício do convento e parte da
cerca de baixo, e partindo da investigação e organização de Matos Sequeira, a Lisboa Antiga recriou de forma efémera e idealizada um trecho da Lisboa seiscentista.
A simbologia do local terá agradado ao seu criador, que em 1945 alude à enorme
quantidade de detritos cerâmicos do convento surgidos no decorrer das escavações:
“Prometemos cinqüenta centavos por cada peça inteira que aparecesse, para que
as enxadas e picaretas se acautelassem na pesquiza, mas, pouco depois, tivemos
de arripiar caminho na generosidade, porque os textos de bilha parece que nas-
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Foram pagos 8.000$00 pelo anteprojecto e
2.500$00 pelas restantes peças desenhadas.
Núcleo de Arquivo do IST, Carta da comissão de
apoio às obras, 7 Maio 1918. Copiador de Cartas
n.º 7, fl. 14.
36

Carta ao Ministro do Comércio e Comunicações,
21 Novembro 1919 (in Almeida 2009, 493).
37

Núcleo de Arquivo do IST, Copiador de Cartas
n.º 7, f. 14.
38

O terreno deveria ter 35000 m2, ficando esta
questão salvaguardada no art.º 2.º da Lei n.º 912,
de 27 Novembro 1919. Núcleo de Arquivo do IST,
2.º livro de Actas do Conselho Escolar, Actas da
Sessão de 3 Julho 1918 e de 20 Novembro 1918.

39

Carta de Alfredo Bensaúde ao Secretário de
Estado do Comércio, 3 Outubro 1918 (in Almeida
2009, 492).

40

O alçado de um projecto para um Museu Comercial está publicado em Valério 2011, 55. Embora aí seja referido que a construção se destinaria
ao terreno de gaveto da Rua do Quelhas com a
Rua das Francesinhas, as caraterísticas do edifício
não se coadunam com a implantação num terreno tão acidentado. Assim, deduz‑se que este projecto tenha sido efectivamente elaborado para o
terreno do antigo convento.

41

Decreto n.º 16697, de 6 Abril 1929. Diário de Governo n.º 79/1929, de 9 Abril, 816.

42

Decreto n.º 16697, de 6 Abril 1929 (idem). Para
mais informações sobre o processo de criação e
construção do posto sanitário, consultar Boletim… 1951.

43

Arquivo Nacional (Arquivo de História Antiga e
de Crónicas Contemporâneas) 73, 334 (apud Tição, 2007, 1: 30).
44
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Fig. 9 – Vista da exposição “Lisboa Antiga” e
do antigo Convento de São Bento da Saúde.
Eduardo Portugal, 1935. AML, POR014864.

ciam no chão” (Sequeira 1945, 278). Reconstituía‑se história num terreno por ela
impregnado.
Através dos diversos artigos publicados ao longo dos meses de Abril e Maio de 1935
é possível conhecer um pouco mais do processo criativo e construtivo: as obras principiaram em Fevereiro e durante pouco mais de três meses ocuparam cerca de duas
centenas de operários, que construíram em estafe um pequeno bairro de uma Lisboa
“sem a preocupação de reproduzir este ou aquele trecho da antiga cidade. O que
se pretende é dar ao publico a sugestão da velha Lisboa do tempo do rei D. Pedro
II, ao cerrar do seculo XVII. A figuração constituida por tipos populares, vestir‑se‑á
á maneira deste seculo, para dar uma nota menos vulgar e mais pitoresca.” (Diário
de Notícias 1935, s.p). Figuram também o nome de grande parte dos responsáveis
envolvidos, destacando‑se os de Alfredo Rocha Vieira (desenho e decoração das
construções), Álvaro Oliveira (na parte técnica da construção), Ricardo Leone (concepção dos vitrais), Leopoldo Battistini (concepção dos azulejos) e da Casa Olaio
(mobiliário de uma das casas).
Concluída a sua construção em finais de Maio, a exposição é inaugurada a 4 de
Junho, três dias depois do início das Festas da Cidade. Foi impressa uma pequena
brochura desdobrável com um mapa do recinto, algumas fotografias e um texto
explicativo para o visitante: “Neste trecho reconstituïdo da Lisboa do princípio do
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Século XVIII, além do Convento da Saúde, onde é o Pátio de Comédias, à esquerda
da estampa, do edificio do Tronco, com tribunal, prisões e tôrre do sino, da Casa
da Câmara, e de vários palácios com o dos Côrte‑Reais, dos Correias Salemas, dos
Sequeiras, dos Macedos, dos Costas, dos Vasconcelos, existem, a par de várias
construcções de carácter popular, [também um conjunto de] estabelecimentos
[comerciais] (Visitem Lisboa Antiga: Festas da Cidade de 1935, s.p.).
Um conjunto de ruelas, becos e pequenas praças abria‑se ao visitante. Num muito
eficaz aproveitamento do espaço disponível, transparecia uma noção de amplitude que a área onde se inseriam efectivamente não possuía. Um aglomerado
de construções impecavelmente erigidas em estafe armado por uma estrutura de
madeira, enquadrado pela presença de actores/figurantes trajados a rigor, imprimia um verismo histórico que pretendia submergir o visitante num tempo e espaço
outros, potenciado pelo desenrolar de um vasto conjunto de iniciativas encenadas
(recriações históricas de julgamentos, bailes, encenação de peças de teatro seiscentistas...). O enorme sucesso (180.000 visitantes e a unânime apreciação como
principal atracção das celebrações lisboetas) levou a que um grupo de comerciantes com lojas no recinto contratualizasse com a autarquia a cedência da gestão do
recinto por mais dois meses, prolongando a sua actividade até ao final de Setembro.
Não obstante as muitas vozes que se levantaram a defender a manutenção das
construções, a efemeridade do material e os coevos projectos de aproveitamento
do espaço concorreram para o seu desmantelamento algum tempo depois, não sem
antes Leitão de Barros aí filmar parte do filme Bocage (1936).

A ideia de um novo Museu de Arte
Contemporânea e a construção
do Jardim Lisboa Antiga/das
Francesinhas (1934‑1949)
A passagem do tempo não fez esmorecer a intenção do aproveitamento público
deste espaço. Ainda antes da equação e construção da Lisboa Antiga, por Portaria de 5 de Novembro de 1934, o Ministério das Obras Públicas e Comunicações
havia já nomeado uma comissão para proceder ao estudo e elaboração de um
anteprojecto para o edifício do novo Museu de Arte Contemporânea, a construir
no terreno das Francesinhas. Composta por Adriano de Sousa Lopes (1879-1944),
Teófilo Leal de Faria (1888-1952) e Cottinelli Telmo (1897-1948), esta comissão chegaria a elaborar um relatório‑programa profundamente influenciado por modernas ideias e modelos norte‑americanos. A planta deveria evitar “a necessidade
obrigatória de que os visitantes seguissem um sentido único, [sendo] proposta[s]
a variedade e a surpresa de salas contíguas, de zonas de repouso e até de exte-
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Fig. 10 – Zona de Protecção do Palácio da
Assembleia Nacional, Variante do projecto,
planta do conjunto. Luís Cristino da Silva,
1937. AML, Zona de Protecção do Palácio da
Assembleia Nacional, PT/AMLSB/CMLSB/
UROB-PU/10/194.

Sobre o projecto do novo Museu de Arte Contemporânea, consultar Almeida 2009, 382‑393.

45

Com base neste anteprojecto, seguiram‑se o
projecto final de 19 Setembro 1936 e as variantes
de Novembro de 1938.

46

Fundação Calouste Gubenkian (FCG), Projecto
da Zona de Protecção do Palácio da Assembleia
Nacional, Lisboa, Memória Descritiva: 1936‑1947,
2 (5 Março 1936).

47

AML, Planta 1A – Do Aterro às Cortes (PT/
AMLSB/CMLSB/UROBPU/06‑01/0179).
48

rior […] [, contando com] paredes completamente envidraçadas e capazes de se
abrir em alas.” (Almeida 2009, 383). O projecto não avançaria muito além deste
relatório‑programa e de uns pequenos estudos preliminares de planta, tendo
sido sucessivamente suspenso devido às missões ao estrangeiro de Cottinelli
Telmo enquanto responsável pela preparação da Exposição do Mundo Português.
De resto, e uma vez mais, para o abandono do projecto terá também pesado a
suposta inadequação do local, de resto vincada pela própria comissão 45 .
Contemporaneamente, e porque o museu deveria ocupar apenas a parte do Parque
Sanitário, um novo projecto de ocupação do espaço do antigo convento estava em
marcha: o arquitecto Luís Cristino da Silva (1896‑1976) é encarregado de elaborar o
plano da Zona de Protecção do Palácio da Assembleia Nacional, cujo anteprojecto
(5 de Março de 1935)46 “foi concebido no sentido de se obter um vasto conjuncto de
aspecto grandioso destinado a valorizar tanto quanto possivel, o Palacio da Assembleia Nacional […] [sendo para o efeito] comp[osto] de varios jardins dispostos em
tôrno do edificio do Palacio, alinhados segundo os seus eixos principais, de forma a
obter uma sucessao de perspectivas ordenadas.”47. Um desses espaços ajardinados
estava justamente previsto para os 7000 m2 de terreno disponível do antigo Convento das Francesinhas, replicando uma ideia de 1879 prevista no contexto de um
dos projectos da abertura da Avenida das Cortes 48. De modo a colmatar a grande
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diferença de cota entre os limites superior e inferior do terreno (pendente de 11%),
o arquitecto projectou uma vasta plataforma nivelada disposta ao centro do terreno, na cota média, que não correspondendo a nenhuma preexistente obrigou à
construção de escadarias de ligação entre os socalcos. Segundo a memória descritiva, “no centro dessa plataforma, será localizada uma fonte decorativa ligada a
um pequeno canal rodeado de flôres e de bancos. O pavimento da zona central da
referida plataforma será lageado, tendo as juntas arrelvadas. Vários tapêtes de rêlva
cortados por pequenos arrruamentos emolduram a zona central da composição, bem
com 6 grandes cedros ou araucarias dispostos em semi‑circulo.”49
Este jardim formal, nas palavras de Raul Lino, foi uma das últimas peças do plano
a ser concretizada, apenas a partir de 1946. Por pouco que tal facto não possibilitou uma interessante adição ao plano original: na iminência do início das obras de
terraplenagem do espaço, o Ministro das Obras Públicas sugere a reconstrução e
integração do Arco de São Bento (demolido em 1938 e cujas pedras se encontravam
depositadas no terreno das Francesinhas desde 1940) no desenho do jardim. Cristino
da Silva prontamente acede à sugestão, apontando à sua implantação “no ponto de
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Fig. 11 – Terreno do antigo Convento das
Francesinhas, sendo visível as pedras do
demolido Arco de São Bento. Eduardo Portugal,
depois de 1940. AML, POR060083.

FCG, … Memória Descritiva: 1936‑1947, 2 (21
Maio 1945).
49
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FCG, ... Memória Descritiva: 1936‑1947, 3‑4
(6 Maio 1946).
50

encontro do eixo longitudinal com o arruamento que passa ao sul da composição.”50.
No entanto, os elevados custos associados a um novo revestimento das laterais do
arco impediriam a sua incorporação no jardim, mantendo‑se desmontado até 1998,
ano da sua remontagem na Praça de Espanha.
Datado de Maio de 1946, o projecto definitivo do jardim contemplava a inclusão
de três intervenções artísticas, “um grupo escultórico com 2,30 de altura, simbolizando a família” a implantar num pedestal ao centro do lago e dois vasos
decorativos de enquadramento da escadaria de acesso à Calçada da Estrela. No
início desse ano, Cristino da Silva pede a Leopoldo de Almeida (1898‑1975) um
primeiro esboço dos três elementos, assinando‑se em Maio seguinte o contrato
da sua execução em lioz, cujos estudos prévios e respectivas maquetes estavam
já concluídos em Dezembro.
A 23 de Dezembro de 1947, numa altura em que as obras iam adiantadas, o arquitecto introduz um conjunto de cerca de duas dezenas de pontuais alterações ao
projecto, de entre as quais o acrescento de um painel de azulejo decorativo para
o topo escadaria de ligação à Rua Miguel Lupi. Executado no ano seguinte na
Fábrica Viúva Lamego a partir da maquete do seu irmão António Cristino, reproduz uma Vista Panorâmica do Mosteiro de S.Bento da Saúde e area circunvizinha [em] Fins do Seculo XVIII, fragmento de uma gravura de cerca de 1767‑1769.
Desde a inauguração do jardim, em 1949, houve ainda lugar à adição de duas
intervenções escultóricas, dois baixos‑relevos, um em homenagem a Bento de
Jesus Caraça (João Cutileiro, 1995) e um memorial a José Afonso (Luísa Barros
Amaral, 2017).

O Pólo das Francesinhas do Instituto
Superior de Economia e Gestão (ISEG)
(década de 1990)
Em 1946, o plano de Cristino da Silva para a envolvente da Assembleia passou também a incluir uma intervenção profunda no edifício do vizinho antigo Convento
de Santa Brígida (Lourenço e Silva 2015, 70‑71). Justificava‑o não só o aspeto
estético mas principalmente os graves problemas de conservação que o edifício
apresentava após mais de três décadas de funcionamento como escola superior,
sem qualquer campanha de obras. Com cinco pisos em cada ala e sete no corpo
central, este monumental projecto de ampliação não foi concretizado, obrigando
o instituto a manter‑se nas suas antigas instalações e a passar alguns serviços para
edifícios localizados nas proximidades (Rua de Buenos Aires e Rua Miguel Lupi),
assim se mantendo durante o meio século seguinte. No início da década de 1990,
por via de uma permuta com o edifício da Rua de Buenos Aires, o já designado
ISEG passou a ter a posse de parte da cerca de baixo das Francesinhas, de onde o
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parque sanitário e a esquadra sairiam pouco depois. Podendo finalmente expandir
as suas instalações, a partir do início da mesma década foi desenvolvido um plano
de estruturação para os terrenos das cercas dos dois conventos. Até ao final do
século aí foram construídos três novos edifícios da autoria do arquitecto Gonçalo
Byrne (Francesinhas I – 1995; Biblioteca Francisco Pereira de Moura – 1998; Francesinhas II – 2000).

Notas Finais
Ocupado pelo Convento do Santo Crucifixo e respectiva(s) cerca(s), o sítio das
Francesinhas compreendia um terreno não muito grande nem central e com uma
topografia adversa, ao correr da Calçada da Estrela. No entanto, com a implantação
do Palácio das Cortes a partir de 1833 no vizinho edifício do suprimido Mosteiro de
São Bento da Saúde e com o projecto para a abertura da Avenida das Cortes (actual
Avenida D. Carlos I), este espaço ganharia um novo estatuto. Para aí se delinearam alguns dos mais grandiosos projectos arquitectónicos não concretizados da
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Fig. 12 – Jardim Lisboa Antiga, vista sobre o
ISEG (ao fundo, o Pólo das Francesinhas do
ISEG). © CML / DMC / DPC, José Vicente 2017.
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Lisboa dos últimos cento e cinquenta anos (as primeiras tentativas de construção
de edifícios de raiz para um Palácio da Justiça e para o Instituto Superior Técnico)
e se planeou a instalação de equipamentos relevantes para a cidade, como o novo
Museu de Arte Contemporânea.
Paradoxalmente, este terreno acabaria por ser vítima da dicotomia entre a grande
ambição dos projectos para aí elaborados e as intrínsecas limitações que o incapacitariam de a acompanhar. Toda a situação seria agravada pela demolição do edifício
conventual, que transforma o espaço num incómodo vazio urbano que marcaria
negativamente a circunvizinhança da Assembleia durante mais de três décadas – o
tão desejado chão limitava‑se então a um parque sanitário e a “um amontoado de
pedregulhos que serv[ia] de velhacouto ao rapazio bairrista” (Sequeira 1924, 28).
Talvez por tudo isto, seria a mais singela e improvável opção aquela que acabaria
por ser tomada. Em 1949 é aí inaugurado um jardim formal de enquadramento à
Assembleia da República, que ainda assim e pela adversidade do terreno, seria
implantado a uma cota inventada.
Apesar dos projectos não concretizados parecerem constituir a face mais extraordinária do percurso evolutivo do sítio das Francesinhas, não foi menos importante a diversidade de novos usos e valências que parte do terreno efectivamente
teve após a supressão do convento. Desde então, foi um espaço vivo, viveiro de
experiências e transmutações, em si condensando como nenhum outro a quase
totalidade de utilizações e aproveitamentos por que passaram os conventos e
respectivas cercas após 1834 – e, por isso, talvez o melhor caso de estudo para
entender a complexidade e riqueza do fenómeno da apropriação e integração
destes espaços na cidade.

•
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