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Antigos conventos, 
novas funções

O Convento de São Domingos, re-
montando a 1214, recebeu vastas 
obras em torno dos terramotos de 
1531 e 1755, integrando as estru-
turas remanescentes. Após 1834, a 
Paróquia de Santa Justa é para aqui 
transferida e Domingos Lima compra 
as divisões conventuais. Procede-se 
à abertura de arruamentos que cor-
tam antigas dependências. As remi-
niscentes são loteadas para edifícios 
de habitação e comércio. Hoje ainda 
são perceptíveis estruturas do antigo 
claustro e compartimentos anexos, 
integradas em espaços comerciais.
O Convento de São Francisco, fun-
dado em 1217, sofre grandes danos 
com o Terramoto. Após 1834 vê 
as suas dependências utilizadas 
como Biblioteca Nacional (até 1968), 
Academia e Escola de Belas Artes, 
Governo Civil e actual Museu do 
Chiado. Em 1839 procede-se à de-
molição da igreja, sendo as colunas 
desta reutilizadas na fachada do 
Teatro Nacional D. Maria II. Parte 
das estruturas conventuais são 
ainda identificáveis, embora desgas-
tadas pelo uso e constantes adapta-
ções, ressentindo-se principalmente 
a fachada do Largo cujo projecto de 
valorização nunca foi executado.
Próximo ficava o Convento do San-
to Espírito da Pedreira, no actual 
edifício dos Armazéns do Chiado. 
Fundado em 1279, era composto 
por hospital, dependências conven-
tuais e igreja, situando-se esta no 
local da actual entrada principal. O 
Terramoto deixa o edifício em ruína, 
nunca chegando a ser reconstruído 
como convento. Após 1834 passa a 

Elementos marcantes do urbanismo da Reconstrução Pombalina, 

os espaços religiosos da Baixa e Chiado partilharam duas datas 

determinantes na sua história: o Terramoto de 1755 e a extinção 

das Ordens Religiosas em 1834. O Plano Pombalino determinou 

rígidas normas urbanísticas, obrigando a uma nova implantação 

dos edifícios na malha urbana.

Por sua vez, a extinção das Ordens Religiosas possibilitou uma 

profunda regeneração dos usos e do próprio urbanismo, afec-

tando essencialmente antigos conventos.
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palácio, altura em que sofre obras 
de adaptação. Foi sucessivamente 
arrendado, recebendo hotéis e espa-
ços comerciais até à instalação dos 
Grandes Armazéns do Chiado, em 
1894, que desaparece com o incên-
dio de 1988. O actual edifício res-
peita o desenho da antiga fachada, 
mantendo a memória de dois pátios 
interiores.
Na Rua Nova do Almada ficava o 
Convento da Boa Hora. Fundado 
em 1633, foi ocupado por diversas 
Ordens. Com o Terramoto viu a sua 
reconstrução condicionada ao plano 
de Eugénio dos Santos. Após 1834 é 
ocupado por vários serviços, dando 
lugar em 1843 aos Tribunais Civis e 
Criminais de Lisboa, que ainda se 
mantêm.
Subindo a colina encontraríamos o 
Convento da Santíssima Trindade, 
edificado entre 1289 e 1325. Vítima 
de catástrofes diversas sofre várias 
obras de reconstrução e ampliação. 
Após 1834 é entregue à Prefeitura 
da Província da Estremadura para 

FÁTIMA FONSECA e
TIAGO COSTA LUÍS,
Núcleo Antigo, Reabilitação Urbana, Ld.ª

adaptação a tribunal. No ano seguin-
te desiste-se do projecto, os terrenos 
são loteados e procede-se à abertu-
ra da Rua Nova da Trindade. Um 
dos principais promotores, Manuel 
Moreira Garcia, constrói diversos 
edifícios que aproveitam pré-exis-
tências conventuais (como um dos 
claustros, dependências anexas, 
refeitório e capelas) assim como ma-
teriais diversos. Actualmente, gran-
de parte do conjunto encontra-se 
degradado e com algumas ocupa-
ções que descaracterizam as escas-
sas reminiscências conventuais.
No Convento do Carmo, edificado 
em 1389 por ordem de D. Nuno 
Alvares Pereira, também vítima do 
cataclismo de 1755, a reconstrução 
procedeu-se a um ritmo lento. A 
igreja nunca viria a ser concluída, 
assumindo-se hoje como o prin-
cipal testemunho do Terramoto, 
sendo cedida em 1864 à Associação 
dos Arqueólogos Portugueses. Em 
1835 o espaço conventual é adap-
tado para as instalações da Guarda 
Municipal, actual Guarda Nacional 
Republicana, e em 1902 sofre obras 
profundas, das quais resulta a actual 
fachada do Largo do Carmo.
Na confluência das Ruas de São 
Nicolau e dos Fanqueiros encon-
tramos as fachadas do que foi o 
Convento de Corpus Christi. O edifí-
cio primitivo data de 1648, mandado 
erigir por D. Luísa de Gusmão. Do 
Terramoto restou parte da estrutura 
da igreja, cuja planta foi adaptada 
ao Plano Pombalino, ocupando todo 
o quarteirão e integrando claustro e 
pátio. Após 1834 o conjunto foi frac-
cionado e vendido em lotes, adul-
terando profundamente os espaços 
conventuais. Restam apenas algu-
mas galerias, escadarias e a antiga 
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antiga igreja

igreja. Esta, de planta centralizada 
e revestida a mármores, foi seccio-
nada em diversos pisos (cujas mar-
cas são ainda visíveis), adaptada a 
armazéns, comércio e habitação.
No quarteirão do Poço do Borratém 
ficava o Convento de São Camilo de 
Lélis. Fundado em 1778 por ordem 
de D. José, abrigava os cónegos que 
davam apoio ao Hospital de S. José. 
Após 1834 o conjunto foi também 
loteado. Os novos edifícios de habi-
tação, comércio e serviços escondem 
ainda vestígios conventuais como a 
escadaria, galerias, cisterna e arca-
das. 

1 - São Domingos; 2 - São Francisco; 3 - Santo 

Espírito da Pedreira; 4 - Boa Hora; 5 - Trindade; 

6 - Carmo; 7 - Corpus Christi; 8 - São Camilo 

de Lélis.

Cartografia actual sobre planta de João Nunes 

Tinoco (1650). Planta base: CML – Unidade de 
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