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Porto, 12-04-2022 
N/Ref.: NUD/90433/2022/CMP 
Req.te :José Manuel Pavão e outros 

Local: Rua da Boavista, 827-841, Rua de Augusto Luso, 29-73 

Assunto: Pedido de Abertura de procedimento de classificação de interesse municipal para o Hospital de Crianças Maria 
Pia 

 

INFORMAÇÂO 

 

I – Generalidades 

A presente informação respeita à análise do pedido de abertura de procedimento de classificação para monumento 

de interesse municipal do Hospital de Crianças Maria Pia, sito à Rua da Boavista, n.º 827-841, e Rua de Augusto Luso, n.º 

29-73, na União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, Concelho e Distrito do 

Porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 O prédio sito à Rua da Boavista, 827-841, e Rua de Augusto Luso, 29-73, está identificado na Planta de Ordenamento 

Carta de Património I, como imóvel de valor patrimonial IVP 820, do Regulamento do Plano Diretor Municipal do Porto, 

Aviso n.º 12773/2021, publicado no Diário da República n.º 131, 2.ª série, Parte H, de 8 de julho de 2021, alterado por 

adaptação pelo Aviso n.º 1327/2022, publicado no Diário da República n.º 14, 2.ª série, Parte H, de 20 de janeiro de 

2022. 

1.2 Na Planta de Condicionantes Geral do mesmo Plano Diretor, sobre este prédio não recai servidão ou restrição 

administrativa no âmbito do património cultural, figuras jurídicas reguladas pela Lei de Bases do Património Cultural, 

Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, conforme ilustrado na segunda imagem acima. 

1.3 A identificação na Carta de Património I do Hospital de Crianças Maria Pia é sustentada no registo de inventário, previsto 

nos artigos n.º 16.º e 17.º do referido diploma, nos termos da alínea b) do artigo 4.º, alínea g) do artigo 10.º, e n.º 2 do 

artigo 17.º, todos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 

na sua versão atual. 

1.4 Para este imóvel foi-nos apresentado um requerimento inicial, NUD/48889/2022, cuja instrução foi reforçada através do 

NUD/84507/2022/CMP. 

Excerto Planta de Condicionantes Geral do PDM 
do Porto 

Excerto Carta do Património I do PDM do Porto 
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II - Contexto histórico e construtivo 

2.1 O contexto social 

 

Pelo volume que o abandono de crianças atingiu ao longo do século XIX no Porto, torna-se 
impossível imaginar a história da população da cidade sem o estudo dos expostos. O Porto parece ter sido, 
ainda no Antigo Regime, o grande centro de assistência à infância abandonada do Norte do País: à cidade 
convergiam crianças e amas de leite de toda a área rural circundante, integrando-se numa máquina 
administrativa de proporções quase gigantescas que o sistema de assistência punha em marcha. 

 
SÁ, Isabel dos Guimarães; CORTES, Nuno Osório – A assistência à infância no Porto do século XIX: expostos e lactados. 

Braga: Repositório da Universidade do Minho, Cadernos do Noroeste: sociedade, espaço, cultura, 1992, p. 180. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até ao século XIX foi prática o abandono de crianças recém-nascidas, para melhor fortuna, à porta de igrejas ou 

conventos, por total desventura, em locais recônditos que não permitiam socorro. Nos espaços rurais, estes infantes 

poderiam ser adotados por uma família, constituindo depois mão-de-obra no cultivo dos campos. Esta utilidade substancial 

perdia-se no espaço urbano, onde a sobrevivência se conquistava por outros meios. Por Alvará de D. Pedro II, de quatro 

de março de 1686, foi fundada a Casa da Roda do Porto que seria financiada pela câmara municipal e administrada pela 

Misericórdia do Porto. Esta casa oferecia refúgio e amparo às crianças abandonadas, através da remuneração de amas 

que delas cuidavam até aos sete anos de idade. Este amparo foi depois estendido a outras crianças necessitadas, ainda 

inseridas nas famílias de origem, através do pagamento de subsídios de lactação. Assim se foi combatendo socialmente a 

pobreza prevenindo, dentro das capacidades socioculturais e económicas da época, o abandono infantil e a diminuição dos 

números populacionais.  

No funcionamento destas Casas da Roda, espelha-se a continuidade temporal dos problemas de miséria, fome e 

desamparo a que estava votada a primeira infância desde setecentos, reflexo de uma sociedade empobrecida. Também, e 

não menos importante, estas extintas instituições espelham um sistema social de abandono anónimo da prole, em total 

desresponsabilização dos progenitores, situação que evolui lentamente, através de um Decreto de 1867, para um sistema 

de responsabilização parental. 

 

 

Roda em S. Lázaro; DMAH 1833, Hospício dos Expostos. Gravuras de 
Vilanova, DMAH 

Recolhimento do Ferro, Gouveia Portuense 
1941; DMAH 
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É também no século XIX que se assiste a uma elevada migração de população rural para a cidade, motivada pelo 

desenvolvimento industrial e económico, consequentemente associado ao menor desenvolvimento da agricultura. Os 

privados, industriais e comerciantes, tendo de proporcionar o estabelecimento desta população operária, ocupam 

construtivamente os logradouros das suas propriedades, originando as “ilhas”. Este tipo de solução construtiva, obtida pela 

ocupação extensiva dos lotes, com alas de apertadas unidades habitacionais servidas por um corredor interno em terra 

batida e, eventualmente, por uma única unidade sanitária, propiciava a instalação de um conjunto acrescido de população, 

sem recurso ao necessário redimensionamento das infraestruturas básicas habitacionais. Por conseguinte, a 

sobreocupação, a insalubridade e a pobreza crescente da classe operária instalaram-se, assim suportadas pela 

maximização da renda fundiária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A crise sanitária de 1899 no Porto, a epidemia de peste bubónica, vem salientar e tornar visíveis as fragilidades 

sociais, económicas e estruturais do sistema vigente, impulsionando o aparecimento das primeiras iniciativas públicas de 

promoção de habitação social, enquadradas na reforma das políticas de saúde pública, estas assentes no reforço das 

capacidades técnicas, educativas, administrativas e materiais. Surgem leis e regulamentos, entre eles, em 1901, o 

Regulamento Geral de Saúde, em 1903, o Regulamento de Salubridade das Edificações Urbanas, revogado depois em 

1951 pelo Regulamento Geral das Edificações Urbanas, e em 1905, a publicação do novo Código de Posturas Municipais 

para o Porto. De 1904 datam os primeiros trabalhos de construção de canalizações de águas e esgotos que, em 1925 e 

1928, ligavam, respetivamente, 25 e 1176 prédios. Em 1927, surgem os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

do Porto. Encetou-se, assim, um lento percurso para a resolução dos problemas sanitários dos aglomerados urbanos, neste 

caso do Porto, com introdução de parâmetros de higiene e saúde pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1899, peste no Porto. Aurélio Reis, 
CPF/DMAH 

1899, desinfestação de uma ilha no 
Porto. CPF/DMAH 

1899, Ricardo Jorge no laboratório. 
Aurélio Reis, CPF/DMAH 

1900; DMAH 1899, queimada numa ilha; 
Centro Português de Fotografia 

XX, operários na Fábrica da Areosa 
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2.2 O contexto da saúde pública 

Entre outras maleitas, a varíola, uma das doenças mais devastadoras da humanidade, originou o desenvolvimento 

da primeira vacina conhecida, em 1789, pelo médico britânico Edward Jenner. Esta imunização contra a doença, à época 

ainda alvo de muitas críticas, começa a ser utilizada, chegando a Portugal no ano de 1804. Em 1812, o médico Bernardino 

António Gomes impulsiona a criação da Instituição Vaccínica na Academia Real de Ciências de Lisboa. Sendo gratuita a 

vacinação mas fraca a adesão da população à mesma, iniciou-se o processo pela inoculação dos filhos do Estado, em 

concreto os órfãos ao cuidado da Casa Pia. 

Substituindo a Junta da Saúde Pública1, em 1837 surge o Conselho de Saúde Pública composto por médicos, cuja 

administração passa depois, em 1868, para a responsabilidade do Estado. O anterior Conselho constituiu-se em Junta 

Consultiva e produz-se, entretanto, diversa legislação avulsa, dispersa e, por vezes, conflituosa com as opções médicas. 

Mantendo-se e agravando-se os problemas sanitários face à elevada migração de população rural para a cidade e às 

maleitas que persistiam, esta situação conduz, em 1882, à necessidade de reorganização do sistema existente de saúde 

pública, resultando na publicação do Plano de um Código Sanitário Português, em 1886. O aparecimento do Regulamento 

Geral de Saúde inicia a reforma do estado sanitário do país. Fruto do contexto do desenvolvimento urbano associado aos 

problemas sociais e de saúde pública vivenciados nos finais do século XIX, a Reforma de Ricardo Jorge, de 1899, foi 

regulamentada em 1901, resultando no Regulamento Geral dos Serviços de Saúde e Beneficência Pública, de 24 de 

dezembro de 1901. 

 
A saúde é elemento indispensável à prosperidade de um país. Sem ela não há trabalho produtivo 

de riqueza pública. Promove-la e aperfeiçoá-la é obrigação do indivíduo e da nação; e por isso requer-se 
que todos sejam solidários neste empenho, porque depende e assenta nisso a maior duração da vida. 

 
ALVES, Jorge Fernandes; CARNEIRO, Marinha – Saúde pública e política. Do «código sanitário» ao Regulamento Geral de 

1901. Porto: CITCEM, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2014, p. 30, citando José Frutuoso Osório, 1887. 

 
No período do último quartel do século XIX e inícios do século XX, foram identificados diversos agentes patogénicos 

associados às diversas doenças epidémicas como a lepra, o paludismo, a febre tifoide, a tuberculose, a peste ou a sífilis, 

sendo estas algumas das muitas enfermidades que se mantiveram endémicas na população, contribuindo para a sua 

mortalidade. Nesta época estão identificados três períodos de crise sanitária grave, em 1854-56, 1899 e 1918, onde a peste 

bubónica, a cólera morbus, o tifo exantemático, a gripe pneumónica e a varíola são os principais agentes de doença. Para 

o Porto, nos finais do século XIX, Ricardo Jorge2 indica-nos a existência de uma das mais altas taxas bruta de mortalidade 

europeia, para a qual não seriam inocentes os contributos das características vivenciais portuenses que este médico 

descreve como: 

 
(…) Há aqui os vícios da má educação e da ignorância: há as mais revoltantes practicas do trato de 

creanças n’uma trucidação perenne: ha as habitações lobregas e insalubérrimas onde se amesendra mais 
d’um terço da população: ha o desbaste das moléstias inficiosas pela licença do contagio; ha enfim uma 
rêde de incapacíssimos esgotos, rastilhando o solo e água d’immundicie. 

 
DAVID, Henrique – A mortalidade no Porto em finais do século XIX. 

Porto: Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1992, p. 270. 

                                                      
1 A Junta da Saúde Pública fazia o controlo sanitário das embarcações e das fronteiras, definia quarentenas e administrava lazaretos, 
entre outros aspetos. 
2 JORGE, Ricardo – Demografia e Hygiene na Cidade do Porto. Porto: Repartição de Saúde e Hygiene da Câmara Municipal, 1899. 
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De facto, em oitocentos era um feito notável chegar à idade adulta, considerando que à nascença se morria de 

debilidade congénita ou se nascia órfão por morte da mãe por infeções pós-parto, face à inexistência de antibióticos. Crescer 

era então uma aventura que poderia ser interrompida pelo raquitismo, pela paralisia infantil, pelo sarampo, pela difteria, 

pela tosse convulsa ou a meningite, num contexto onde as doenças endémicas como a tuberculose, sífilis, lepra, febre 

tifoide, malária, tétano, lúpus, gripes e disenterias, e outras ocasionais como a sarna, a raiva, a febre da carraça, a gonorreia, 

a leishmaniose, a brucelose e o carbúnculo grassavam na população adulta3. A tantas enfermidades ainda é possível 

adicionar patologias, na época desconhecidas ou mal documentadas, como as do cancro, da hepatite ou a diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 O Hospital de Crianças Maria Pia 

A 31 de dezembro de 1881, Alberto Borges de Castro, António Augusto de Melo, António Ferreira de Brito, António 

Pinto da Costa Carneiro, Arnaldo Anselmo Ferreira Braga, Visconde de Alves Machado, Joaquim de Carvalho Azevedo 

Melo e Faro, José Luciano Alves Quintela, Paulo Marcelino Dias Freitas e Rodrigues António Machado Guimarães4 reúnem-

se na Farmácia Homeopática da Rua do Bonjardim, n.º 115, propriedade do último, decidindo fundar uma instituição 

destinada a recolher e tratar as crianças pobres de tenra idade. 

Foi assim constituída a Comissão Fundadora do futuro hospital, que se apressa a pedir a aprovação dos seus 

estatutos e o necessário apoio financeiro à cidade do Porto e a Suas Majestades, a Rainha D.ª Maria Pia e o Rei D. Luís I. 

Este último concede à instituição o privilégio da designação Real, ficando o mesmo sob a proteção do Anjo da Guarda e 

Mãe dos Pobres, a Rainha D.ª Maria Pia. Estava assim, a 15 de março de 1882, fundado o Real Hospital de Creanças de 

Maria Pia que funcionou até ao ano de 2012. 

Para primeira casa deste hospital foi arrendada, em 1833 na Rua Carvalhosa, a atual Rua de Aníbal Cunha, uma 

habitação continuando-se, contudo, o esforço de angariação de fundos para edificar uma construção própria. O hospital 

abriu portas a 1 de janeiro de 1883. 

 

                                                      
3 ALMEIDA, Maria Antónia pires de – O Porto e as epidemias: saúde e higiene na imprensa diária em períodos de crise sanitária, 1854-
1899 e 1918. Coimbra, Revista de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra, n,º 12, 2012, p. 375. 
4 AA. VV – Antigo Real Hospital de Crianças Maria Pia Porto,15-03-1882, 15-03-1967. Porto: Associação do Hospital de Crianças Maria 
Pia, 1969. 

Pandemia de cólera, 1817; 
Faculdade de Medicina de Lisboa 
em www.medicina.ulisboa.pt  

Epidemia de cólera, 1855-
56, gravura Death 
Dispensary, Pinwell, 1866 

Cordão sanitário no Porto, 1899, 
peste bubónica; Diário de 
Notícias, 30 agosto 
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Persistindo a necessidade de um novo edifício que cumprisse os requisitos funcionais da unidade de saúde, iniciou-

se a procura por um terreno que, gratuito, pudesse acolher a nova construção. Em 1894, é encontrado o prédio urbano da 

Rua da Boavista, propriedade de D.ª Emília Cabral Pereira Cardoso que, por carácter sensível às questões sociais, dele fez 

doação para esse propósito. 

É feito o novo projeto para o hospital interpondo-se, entretanto, algumas contrariedades que serão vencidas em 

1897, com a eleição do Conselheiro Pedro Maria da Fonseca Araújo para presidir a Comissão Administrativa. 

O projeto para o Real Hospital de Creanças Maria Pia – Edifício para a secção de enfermarias geraes e 

administração, foi depois apresentado para aprovação a 26 de dezembro de 1897, com termo de responsabilidade da obra 

do arquiteto Joel da Silva Pereira, e desenhos assinados pelo engenheiro Estevão Torres e pelo desenhador António Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira pedra foi lançada e benzida a 11 de fevereiro de 1898, na presença de diversas dignidades como a do 

Conde de S. Miguel, representante de Suas Majestades, do Presidente da Câmara Municipal do Porto, das autoridades civis 

e militares e de outras personalidades portuenses, muitas delas benfeitoras desta fábrica. 

Diversas vicissitudes se destacam na história desta casa, entre elas as dificuldades económicas sentidas durante os 

anos da primeira Grande Guerra e a instalação provisória, nas suas dependências, de um hospital para feridos de guerra 

sob a responsabilidade da Cruz Vermelha. Sob a responsabilidade do Hospital Militar do Porto, segue-se depois a instalação 

Licença de obra n.º 20/1898 – alçado 
principal, DMAH 

Pormenor do frontão, Licença de obra n.º 
20/1898 

Planta das lojas e do rés-do-chão, 
Licença de obra n.º 20/1898 

1862, D. Luís I e D.ª Maria Pia Associação do Hospital de 
Crianças Maria Pia 

Frontispício do alçado principal, já sem o título Real, 
DMGPC 
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de um hospital militar para tifosos, em 19185, ano com epidemias de tifo e de gripe pneumónica. Esta ocupação prolongou-

se até ao ano de 1924. Neste ano, após a receção do edifício, a Comissão Administrativa vê-se na contingência de proceder 

a obras de reparação do Hospital de Crianças Maria Pia, uma vez que o recebe «…num estado deplorável que causa dó e 

repulsa…». 

As obras foram iniciadas em fevereiro de 1925, tendo como patrocinador o então presidente da Comissão 

Administrativa Pedro de Araújo Júnior. Foi durante este período que se eliminou do frontispício do hospital o título Real, por 

ordem recebida do Administrador do Bairro Ocidental do Porto. 

O Hospital de Crianças Maria Pia foi reaberto a cinco de Maio de 1925, com missa de ação de graças e a presença 

de diversas personalidades da sociedade portuense. Teve os seus estatutos e corpo clínico renovados. Seguem-se diversos 

melhoramentos nos equipamentos desta unidade de saúde e o reforço do seu corpo clínico, bem como o alojamento, no 

edifício, das Missionárias de Maria, uma comunidade fundada em 19246. Estas, em conjunto com a Comissão de Senhoras, 

grupo composto por diversas sócias beneméritas do Hospital, envolvem continuamente a sociedade portuense no 

funcionamento da instituição e na proteção abrangente à primeira infância. Na Comissão de Senhoras destacou-se o nome 

de D.ª Ana José da Costa, cuja memória se perpetuou, em 1966, através da oferta de um busto à Cruz Vermelha do Porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Hospital, para além da constante inovação e modernização dos seus equipamentos, não esqueceu as 

necessidades socioculturais infantis e o seu papel assistencial, implementando um Posto Escolar que zelava pela correta 

instrução escolar dos seus internados. 

Dedicado exclusivamente ao tratamento pediátrico até aos dez anos, já em 1967 as suas dependências eram 

acanhadas para o número de doentes que acolhia e acompanhava, imperando a necessidade da construção de novo 

edifício. São, então, realizados esforços junto de uma família portuense, no sentido de se obter como patrocínio o tão 

desejado terreno para a nova construção. Encontrado o benfeitor, foram encetadas diligências junto da Câmara Municipal 

do Porto e de outras entidades para a viabilização da construção de novo hospital. 

Deste pleito chega-nos a notícia através do Plano de urbanização dos terrenos compreendidos pelas Ruas do Vale 

Formoso, do Campo Lindo e de Costa e Almeida, um estudo elaborado em 1965, que inclui a artéria local que parte da Rua 

                                                      
5 Portugal tinha entrada em guerra com a Alemanha no ano de 1916, agravando-se os problemas políticos e sociais no país, que culminam 
nas graves repercussões da batalha de La Lys. Em junho desse ano de 1918, uma epidemia de tifo grassa por Portugal, com especial 
incidência nas cidades do Porto e de Espinho. 
6 Referência em http://www.fmmportugal.com/porto-maria-missi.html  

1964, sala de enfermaria, DMAH Hospital Maria Pia; 2018; DMGPC 
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do Vale Formoso e envolve a parcela de terreno destinada ao futuro Hospital de Crianças da Maria Pia e vai entroncar a 

meio da Rua de Costa Cabral. 

Inicialmente, o plano serviria a pormenorização do interior do quarteirão definido pelas ruas do Campo Lindo, do Vale 

Formoso e de Costa e Almeida, que se vê depois acrescida por uma variante tendo em vista a possibilidade de cedência 

de uma vasta parcela central para as instalações do Hospital de Crianças de Maria Pia, onde igualmente se considerava a 

possibilidade de se instalar uma pequena escola. Apreciado e alterado, o plano é proposto para aprovação no ano de 1970, 

dele fazendo parte uma artéria nova, a Rua Professor Joaquim Bastos, que saindo da Rua do Vale Formoso envolveria a 

parcela de terreno destinada ao novo hospital, terminando a meio da Rua de Costa e Almeida. A Rua do Professor Joaquim 

Bastos é de abertura tardia e teve atribuição de topónimo no ano de 2002. O plano de 1965 não se concretizou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, as exigências das atuais políticas de saúde esgotaram a essência deste hospital pediátrico e, por ordem 

da Entidade Reguladora da Saúde, após as obras de conclusão do Centro Materno Infantil do Porto, o Hospital de Crianças 

Maria Pia foi desativado no ano de 2012, transferindo-se para o Hospital de Santo António até março de 2013. 

 

2.4 A arquitetura 

No Porto do século XIX, o planeamento urbano existente ainda obedecia à disciplina modernizadora da cidade, 

imposta e encetada por João de Almada e Melo (1703-1786) e pela Junta das Obras Públicas (1763-1804) que, após a 

morte do primeiro, em 1786, funcionou sob a alçada do seu filho Francisco de Almada e Mendonça. A refundação 

setecentista da Cidade vai reordenar e hierarquizar os lugares significativos do Porto, iniciando um conjunto de obras 

públicas que transformam a sua morfotipologia urbana. Esta urbanidade propicia a abertura da Rua da Boavista, datável do 

século XVIII, desde o Campo de Santo Ovídio, hoje Praça da República, até à Rua de Cedofeita. A Avenida da Boavista, 

eixo que se prolongou em projeto de 1855, estendeu-se, depois, até ao Castelo do Queijo, já no ano de 1917. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua de Costa e Almeida 

Projeto de 1965  
Rua do Vale Formoso; 

1897, revivalista 1906, Arte Nova 1863, tradicional 1879, dos prospetos 1898, revivalista 
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Nesta época ainda perduravam na Cidade os moldes construtivos tradicionais, da casa de estrutura regular e 

otimizada, que obedeciam e se inspiravam nos antigos prospectos reguladores. A casa salientava-se, então, pela 

ornamentação da sua fachada principal que, ora singela ou mais ornamentada, por ferros, azulejos ou outros elementos, 

enformava repetitivamente a generalidade das frentes urbanas. Estes aspetos decorativos vão inspirar-se, a partir da 

segunda metade do século XIX, em novas correntes culturais e artísticas procedentes das profundas mudanças sociais 

marcadas pela evolução tecnológica proporcionada pela revolução industrial. 

Na arquitetura, são retomados os padrões estéticos do passado que se articulam com a modernidade do pensamento 

oitocentista, e inicia-se o processo de introdução e experimentação de novos materiais, como por exemplo o betão. Torna-

se assim possível, ao artefacto arquitetónico, salientar socialmente o negócio, a riqueza do seu proprietário ou a nobreza 

da funcionalidade que abriga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em terreno doado ergueu-se, em 1898, o edifício do Real Hospital de Creanças Maria Pia – Edifício para a secção 

de enfermarias geraes e administração, cumprindo o projeto com termo de responsabilidade da obra do arquiteto Joel da 

Silva Pereira, e desenhos assinados pelo engenheiro Estevão Torres e pelo desenhador António Santos. 

Sendo necessário dotar este novo hospital das melhores condições higiénicas, foi considerado essencial cercá-lo de 

ar puro, individualizando-o das restantes construções. Em memória descritiva é referido […] não há neste ponto divergência 

alguma entre os hygienistas que se ocupam d’esta especialidade; todos são unanimes em afirmar que este requisito é d’uma 

importância excepcional e primaria e que a grande mortalidade que se tem notado n’alguns hospitais de crianças é devida 

a imperfeições no conseguimento d’este preceito e também ao tratamento nos hospitais geraes, dos doentes atacados de 

doenças contagiosas […]. 

No lote com cerca de 27,50 por 66,00 metros, onde anteriormente se estalou o horticultor José Martins Branco, 

projetou-se a edificação do hospital em função da Rua da Boavista. Nesta frente urbana já preenchida com construção, o 

novo edifício implantou-se isoladamente em H, mantendo um afastamento para com os seus confrontantes. Tal possibilitou 

a abertura de janelas em todas as suas fachadas garantindo, assim, a necessária higiene do edifício, bem como abundante 

entrada da luz solar. Voltada à Rua da Boavista, posicionou-se a fachada principal e um pequeno jardim introdutório que a 

precede já no interior do lote. Os restantes alçados, cumprindo-se os preceitos construtivos da época e a sua interiorização 

no lote, foram dotados de desenho corrente, depurado de decorações. Atualmente, junto ao alçado este está a Rua de 

Augusto Luso, artéria que foi completada, cerca do ano de 1937, através do prolongamento do eixo viário da anterior 

Travessa da Boavista, relacionando urbanisticamente os Liceus de Carolina Micaelis e de Rodrigues de Freitas. 

Excerto da planta da Rua da Boavista 
e travessa (…), 1855; DMAH 

Excerto Planta Teles Ferreira, 1892, levantada ao ano 
de 188?; DMAH 

Excerto do fotoplano 10 da 
Cidade do Porto, 1960; DMAH
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Correspondendo ao volume das áreas administrativas, o alçado principal apresenta uma linguagem neoclássica, 

estruturada em três níveis horizontais, correspondentes à cave, rés-do-chão e primeiro andar, e um quarto nível recuado, 

pertencente ao segundo andar. Entre cunhais denteados, quatro pilastras definem cinco registos verticais, os três do centro 

agrupados em fachada saliente. Cada pano da fachada está preenchido com um vão, de verga curva com caixilharias em 

madeira, orlado com modinaturas em pedra de granito lavrada, ornamentada com motivos singelos. A eixo deste alçado, 

uma escada central dá acesso à porta de entrada, enobrecida com maior talhe nas suas modinaturas. No primeiro andar, 

as janelas apresentam avental em pedra com almofada e cornija nos lintéis. Sobrepuja o conjunto um entablamento que 

ostenta a designação Hospital de Crianças Maria Pia. 

Uma platibanda em pedra remata esta fachada tendo, ao centro, o escudo real, que se repete na bandeira em ferro 

fundido do portão de entrada, sobre o qual se eleva uma cornija e um pequeno frontão. Atrás da platibanda surge recuada 

a fachada do segundo andar, de desenho depurado, reforçando o enobrecimento do alçado principal. 

Neste primeiro volume foram instaladas as arrecadações, cozinha e refeitório na loja, as salas de espera, de 

operações, consultórios, secretaria e capela no rés-do-chão, enfermarias no andar nobre e quartos e rouparia no último 

piso. 

Para sul deste corpo administrativo, prolonga-se o hospital em dois volumes em T, dispondo grandes enfermarias e 

dependências de apoio que, ao longo dos anos, foram alvo de melhoramentos. Esta disposição permitiu favorecer a 

exposição solar de todos os compartimentos, especialmente das enfermarias que dispunham de três frentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Licença de obra n.º 20/1898 – alçado principal, DMAH Hospital Maria Pia, alçado principal; 2018; DMGPC 

Postal antigo da freguesia de Cedofeita; s.d. Hospital Maria Pia; 2018; DMGPC 
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Calculado para acolher um número máximo de cem doentes até aos doze anos, as janelas instaladas cumpriam os 

preceitos hospitalares estudados pelo reitor da Universidade de Coimbra, Dr.º Costa Simões, prevendo a constante 

ventilação natural dos compartimentos. 

É assim notório que o edifício do Hospital de Crianças Maria Pia responde a um programa hospitalar integrado, nas 

áreas sociais, médicas e de proteção à infância de finais de oitocentos. A atual construção mantém presente a sua essência 

de arquitetura de finais do século XIX que, projetada para um lote em banda, nunca deixou de cumprir a preceito a sua 

funcionalidade inicial. Este hospital foi uma das referências nacionais de excelência nas áreas da nevrologia pediátrica e no 

tratamento de doenças crónicas e raras. 

 

IV Análise do pedido de abertura de procedimento de classificação 

(Artigo 8.º, com a leitura conferida pelo artigo 57.º, ambos do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 outubro) 

 

A Lei de Bases do Património Cultural, Lei n.º 107/01, de 8 de setembro, estabelece, no seu artigo 2.º, n.º 1, que 

integram o património cultural todos os bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de 

interesse cultural relevante, devam ser objeto de especial proteção e valorização e, no n.º 3, que o interesse cultural 

relevante dos bens que integram o património cultural refletirá valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, 

raridade, singularidade ou exemplaridade. A mesma Lei de Bases, no seu artigo 17.º, estabelece os critérios genéricos de 

apreciação para classificação ou inventariação de um bem nas respetivas categorias, regulados, para o registo de 

classificação, no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro. 

 

4.1 Análise 

4.1.1 O carácter matricial do Bem (alínea a) do artigo 17.º da Lei de Bases) 

O Hospital de Crianças Maria Pia foi edificado em 1898, em terrenos outrora ocupados pelo horticultor José Martins 

Branco7. O edifício existente conserva a sua relação com a Rua da Boavista, uma característica reminiscente do seu lote 

que inicialmente se dispunha em banda contínua nesta frente urbana. Apresentando uma arquitetura consentânea com a 

moda então em vigor, esta construção mantém intacta a sua identidade neoclássica e ilustra as políticas sanitárias de finais 

de oitocentos, onde as questões de higiene, iluminação e ventilação se traduziram materialmente na implantação e nas 

volumetrias desta construção. 

 

4.1.2 O génio do respetivo criador (alínea b) do artigo 17.º da Lei de Bases) 

A 26 de dezembro de 1897, a Comissão Administrativa do Real Hospital de Crianças Maria Pia, à época sito à Rua 

da Carvalhosa, n.º 80, apresenta pedido de licenciamento do seu novo edifício, para os terrenos doados por D.ª Emília 

Cabral Pereira Cardoso. O pedido faz-se acompanhar pelo termo de responsabilidade da obra do arquiteto Joel da Silva 

Pereira. Não sendo este termo prova indiscutível de autoria, ponderamos, conjeturalmente, que o Hospital de Crianças 

Maria Pia terá autoria atribuível ao arquiteto Joel da Silva Pereira, face à sua contemporaneidade e filiação arquitetónica 

com outras obras deste arquiteto. 

Este técnico cursou arquitetura civil na Academia Portuense de Belas Artes, entre os anos de 1873 e 1881, tornando-

se seu académico de mérito. Do seu percurso profissional salientam-se, entre outros, os projetos da Fábrica Confiança, na 

                                                      
7 Referência constante na Memória Descritiva do pedido inicial de licenciamento do hospital. 
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Rua de Santa Catarina, da casa de António Eduardo Glama, de 1899, neoclássica, na Rua de Álvares Cabral, n.º 384, e 

dos edifícios Boaventura Rodrigues de Sousa, de 1896, na Avenida da Boavista, n.º 689 a 703. Deste último requerente é-

lhe atribuída a autoria da sua habitação, de 1895, neoclássica, também na Avenida da Boavista, n.º 1336-1354, conhecida 

por Palacete Boaventura Rodrigues de Sousa, classificado de interesse público. 

Sendo notório, em Joel da Silva Pereira, um percurso de excelência na arquitetura de feição neoclássica, a sua 

eventual autoria no Hospital de Crianças Maria Pia contextualiza projetualmente este equipamento. 

 
4.1.3 O interesse do bem como testemunho simbólico ou religioso (alínea c) do artigo 17.º da Lei de Bases) 

Interessando-nos a dimensão simbólica do Hospital de Crianças Maria Pia, relembramos o contexto sociocultural da 

sua construção. Nas décadas de transição do século XIX para o século XX, a proteção à infância experienciava os seus 

primeiros momentos na implementação de um sistema de responsabilização parental, em oposição ao anterior de abandono 

anónimo da prole. Era então, também, um feito notável chegar à idade adulta, face às diversas maleitas que grassavam na 

população, incluindo as doenças epidémicas. Estas, tornando-se endémicas, não perdiam a sua força, uma vez que a 

sociedade cada vez mais industrializada e urbana se alojava em condições insalubres. Especialmente no Porto, refere 

Ricardo Jorge em 1899, há as mais revoltantes practicas do trato de creanças n’uma trucidação perenne8. O Porto era então 

uma das cidades com maior taxa de mortalidade, enfrentando graves problemas sociais e de salubridade. 

Nesta época de reforma sanitária do país, surge o Hospital de Crianças Maria Pia, um testemunho do interesse da 

sociedade na proteção necessária dedicada às crianças.  

Este hospital, que não pretendeu ser uma extensão para tratamento de doenças altamente contagiosas9, diferenciou 

e especializou os cuidados médicos disponíveis no Porto tornando-se, ao longo das diversas décadas do seu 

funcionamento, uma referência de excelência nos cuidados pediátricos que oferecia nas áreas da nevrologia e do tratamento 

de doenças crónicas e raras. 

 
4.1.4 A conceção arquitetónica, urbanística e paisagística (alínea f) do artigo 17.º da Lei de Bases) 

O edifício do Hospital de Crianças Maria Pia perdura enquanto artefacto arquitetónico que testemunha, na transição 

do século XIX para o século XX, a materialização deste tipo de equipamentos e o carácter da arquitetura hospitalar de finais 

de oitocentos. Não sendo um artefacto arquitetónico que sobressai pela sua invulgaridade, salientamos a preponderância 

do seu volume principal que mantém presente a nobreza do seu desenho, uma qualidade formal que distingue a expressão 

urbana da antiga instituição. 

 
4.1.5 A extensão do bem e o que nela se reflete do ponto de vista da memória coletiva (alínea g) do artigo 17.º da Lei 

de Bases) 

Pelo já referido, o testemunho simbólico deste hospital perdura nas referências que edificou na sociedade portuense, 

contributos conferidos nas áreas técnicas da medicina, mas também, na área social, que constituem uma memória coletiva 

com valor de civilização e de cultura. 

 

 

 

                                                      
8 Referência em 2.2 O contexto da saúde pública, nossa p.4. 
9 Este hospital foi reservado para enfermarias gerais, não prevendo o acolhimento de doenças contagiosas que exigiam isolamento. 
Memória descritiva da licença n.º 20/1898, p.5. 



Direção Municipal de Cultura e Património 
Departamento Municipal de Gestão do Património Cultural 
Palacete dos Viscondes de Balsemão 
Praça de Carlos Alberto, 71 
4050-157 Porto | T. +351 223 393 480 
dmgpc@cm-porto.pt 
 
 

Codificação do impresso  13/13 
Gabinete do Munícipe | Contactos: 
Portal do Munícipe: portaldomunicipe.cm-porto.pt 
Linha Porto. 220 100 220 – 2ª a 6ª feira das 9h00 às 19h00 
Atendimento presencial (marcação através da Linha Porto. 220 100 220): 
               Praça General Humberto Delgado, 266, 4000-286 Porto  
               outubro a maio: 2ª, 3ª, 5ª e 6ª feira das 9h00 às 17h00, 4ª feira das 9h00 às 20h00 
               junho a setembro: 2ª a 6ª feira das 9h00 às 17h00 
Para informações adicionais sobre as práticas de privacidade do Município do Porto, consulte o nosso site em https://www.cm-porto.pt/legal/politica-de-privacidade ou envie um email para 
rgpd@cm-porto.pt 

 

V – Conclusões 

 

Analisado o conjunto de informação reunida para o Hospital de Crianças Maria Pia, consideramos reunidas as 

características justificadoras da abertura de um procedimento de classificação, sustentado na simbólica do percurso 

sociocultural deste hospital, e na importância dos seus contributos para a definição histórica da memória coletiva portuense. 

 

Propomos a abertura de procedimento de classificação de âmbito municipal para o Hospital de Crianças Maria 

Pia, sito à Rua da Boavista, n.º 827-841, e Rua de Augusto Luso, 29-73, na União das Freguesias de Cedofeita, Santo 

Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, Concelho e Distrito do Porto. 

 

À consideração superior, 

Porto e Departamento Municipal de Gestão do Património Cultural 

 

Marta Pereira, arquiteta 
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